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L E I S

1) LEI Nª- 11.770, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008
Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o  É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade 
prevista no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição Federal.
§ 1o A prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a empregada a requeira até o 
final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do 
caput do art. 7o da Constituição Federal.
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§ 2o A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança.
Art. 2o É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-
maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei.
Art. 3o Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos 
moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência social.
Art. 4o No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a empregada não poderá exercer qualquer atividade
remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a empregada perderá o direito à prorrogação.
Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada período de apuração, o total 
da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução 
como despesa operacional. 
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 6o ( VETADO)
Art. 7o  O Poder Executivo, com vistas no cumprimento do disposto no inciso II do  caput  do art. 5o  e nos arts. 12 e 14 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no 
demonstrativo a que se refere o § 6o  do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja 
apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício subseqüente 
àquele em que for implementado o disposto no seu art. 7o. 
Brasília, 9 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Carlos Lupi
José Pimentel

2) LEI Nª - 11.777, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Superior Tribunal de Justiça e dá outras providências.
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Ficam criados no Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e  
funções comissionadas, na forma do Anexo desta Lei.
Art. 2o O Superior Tribunal de Justiça baixará os atos necessários à aplicação desta Lei.
Art. 3o  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas ao Superior 
Tribunal de Justiça no orçamento geral da União.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120ª da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Paulo Bernardo Silva

ANEXO
(Lei no 11.777, de 17 de setembro de 2008)

Acréscimo de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Superior 
Tribunal de Justiça.
Cargos Efetivos                                                                  Quantidade
Analista Judiciário                                                                   58
Técnico Judiciário                                                                   58
Cargo em Comissão código CJ-2                                              5
Funções Comissionadas
FC-06                                                                                        52
FC-04                                                                                      105
FC-02                                                                                        42

3) LEI N ª- 11783, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Acrescenta o inciso XXIX ao caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o inciso XXI do caput do 
art. 37 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIX:
"Art. 24. ................................................................................... ..........................................................................................................
XXIX - na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras 
empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante 
e ratificadas pelo Comandante da Força.
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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Nelson Jobim
<!ID1384086-0>

4) LEI No - 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 
art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO
Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, 
de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos.
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.
§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade 
e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 
diploma.
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente 
poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
I -  matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino;
II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
§ 1o  O estágio,  como ato educativo escolar  supervisionado,  deverá ter  acompanhamento efetivo pelo professor orientador  da 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do 
art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos 
superiores no País,  autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto  temporário de estudante,  na forma da legislação 
aplicável.
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração 
públicos  e  privados,  mediante  condições  acordadas  em  instrumento  jurídico  apropriado,  devendo  ser  observada,  no  caso  de 
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I - identificar oportunidades de estágio;
II - ajustar suas condições de realização;
III - fazer o acompanhamento administrativo;
IV - encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V - cadastrar os estudantes.
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.
§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não 
compatíveis  com a  programação  curricular  estabelecida  para  cada  curso,  assim  como estagiários  matriculados  em cursos  ou 
instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou 
pelos agentes de integração.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:
I  -  celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal,  quando ele for absoluta ou 
relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à  
etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário;
IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de  
suas normas;
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
VII -  comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 
acadêmicas.
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Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput do 
art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 
desempenho do estudante.
Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se 
explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os 
arts. 6o a 14 desta Lei.
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a 
celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE
Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:
I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;
II  -  ofertar  instalações  que  tenham condições  de  proporcionar  ao  educando atividades  de  aprendizagem social,  profissional  e 
cultural;
III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida 
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
IV -  contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais,  cuja apólice seja compatível  com valores de mercado, 
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.
Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput 
deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.
CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno 
estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não 
ultrapassar:
I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino  
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível  
médio e do ensino médio regular.
§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá  
ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de 
ensino.
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária 
do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do 
estudante.
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência.
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua 
concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
§ 1o  A eventual  concessão de benefícios relacionados a transporte,  alimentação e saúde, entre outros,  não caracteriza vínculo 
empregatício.
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior 
a 1 (um) ano.
Art.  14.  Aplica-se  ao  estagiário  a  legislação  relacionada  à  saúde  e  segurança  no  trabalho,  sendo  sua  implementação  de 
responsabilidade da parte concedente do estágio.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários 
por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  16.  O  termo  de  compromisso  deverá  ser  firmado  pelo  estagiário  ou  com  seu  representante  ou  assistente  legal  e  pelos 
representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art.  
5o desta Lei como representante de qualquer das partes.
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às  
seguintes proporções:
I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;
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II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;
III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;
IV - acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do 
estágio.
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste 
artigo serão aplicados a cada um deles.
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o 
número inteiro imediatamente superior.
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional.
§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente do estágio.
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas  
disposições.
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 428. .................................................................................
§  1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação  na  Carteira  de  Trabalho e Previdência Social,  matrícula e 
freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido 
sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.
..........................................................................................................
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador  
de deficiência.
..........................................................................................................
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do 
aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental." (NR)
Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a  
matéria.
Parágrafo único. (Revogado)." (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima

P O R T A R I A S

5) PORTARIA nº 4215, de 28 de agosto de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando 
o que consta na Resolução Administrativa nº 15/2008 e nos Expedientes TRT 4ª M.A. Nº 927130/2008 e 61775/2008, resolve:
Art. 1º.  Alterar a nomenclatura do cargo em comissão constante na Tabela de Cargos e Funções deste Tribunal,  denominado 
SECRETÁRIO  DE  SEÇÃO  DE  DISSÍDIOS-CJ3,  anteriormente  vinculado  à  Seção  de  Dissídios  Individuais  02,  para 
SECRETÁRIO DE TURMA-CJ3, vinculando-o à Secretaria da 9º Turma;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

6) PORTARIA nº 4226, de 28 de agosto de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e, considerando o que consta do Expediente TRT 
4ª M.A. nº 02860-2007-000-04-00-0, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão 
Especial na sessão do dia 27 de agosto de 2007, obedecida a ordem de classificação,
para exercer o cargo de  JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO  do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o candidato 
EDENILSON ORDOQUE AMARAL, em vaga decorrente de remoção da Dra. Michele Lermen Scottá.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

7) PORTARIA nº 4219, de 28 de agosto de 2008.
Regulamenta o Concurso Interno de Remoção para servidores no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e 
dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
e CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 20 da Lei nº 11.416, de 15 de  
dezembro de 2006; CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o instituto da remoção no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, disciplinado pelo Ato Conjunto TST.CSJT. GP nº 20, publicado no Diário de Justiça de 12 de setembro de 2007, de 
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acordo com os critérios e procedimentos uniformes estabelecidos no Anexo IV da Portaria Conjunta nº 03, de 31 de maio de2007, 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com fundamento no artigo 26 da Lei nº 11.416/2006, RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art.  1º A remoção dos servidores  ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como daqueles removidos para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2º A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Art. 3º A remoção no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região dar-se-á:
I - de ofício, no interesse da Administração;
II - a pedido do servidor, mediante permuta, a critério
da Administração;
III - a pedido, independentemente do interesse da
Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a), também servidor(a) público(a) civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado(a) no interesse da Administração;
b) por motivo de saúde do(a) servidor(a),  cônjuge, companheiro(a) ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
c) em virtude de Concurso Interno de Remoção.
CAPÍTULO II
Da Remoção a Pedido
SEÇÃO I
Da Remoção por Permuta
Art. 4º A remoção por permuta é o deslocamento recíproco de servidores no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
com anuência das Chefias envolvidas, observada, preferencialmente, a equivalência entre os cargos.
Parágrafo  único.  O  requerimento  de  remoção  por  permuta  far-se-á  por  ambos  os  interessados,  mediante  preenchimento  de 
formulário específico, dirigido ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa.
SEÇÃO II
Da Remoção por Concurso Interno de Remoção
Art. 5º A remoção por Concurso Interno de Remoção é o deslocamento de servidor no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da  
4ª Região em virtude de classificação em concurso interno, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Portaria.
Art.  6º  Verificada a existência de vaga de lotação decorrente de remoção ou de vacância de cargo efetivo, o Diretor-Geral de 
Coordenação Administrativa,  de acordo com a  oportunidade e conveniência,  fará  publicar Edital  de convocação de Concurso 
Interno de Remoção contendo as informações e os critérios para este concurso.
Parágrafo único. O Edital de convocação do Concurso Interno de Remoção será oportunamente divulgado no Boletim de Serviço e 
na Internet.
Art. 7º Não poderá participar do Concurso Interno de Remoção o servidor que:
I - tenha sofrido penalidade de advertência no último ano, ou de suspensão, nos últimos três anos, contados da data de publicação do 
Edital do Concurso Interno de Remoção;
II - esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;
III - tenha desistido da remoção após a homologação do resultado do respectivo Concurso Interno de Remoção, nos últimos dois  
anos.
Art. 8º Havendo mais de um candidato habilitado à vaga, o desempate observará os seguintes critérios:
I - não ter sido removido nos últimos 3 (três) anos;
II - maior tempo de efetivo exercício na Justiça do Trabalho;
III - maior tempo de efetivo exercício no Poder Judiciário da União;
IV - maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal;
V - mais idoso.
Parágrafo único.  Para fins de comprovação dos critérios  especificados nos itens II a  IV, será considerado o tempo de serviço 
averbado nos assentamentos funcionais do servidor até a data da publicação do Edital, não se aceitando nenhuma  outra forma de 
comprovação.
Art. 9º O servidor que for aprovado no Concurso Interno de Remoção e estiver fazendo uso das licenças ou afastamentos previstos 
nos artigos 83, 84, § 1º, 86, 87, 91, 92, 95 e 96 da Lei nº 8.112/90, bem como na hipótese de participação em curso de formação, terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da homologação do resultado, para retornar ao exercício de suas 
atribuições, sob pena de ser excluído do pleito.
Art. 10. Em caso de desistência, o servidor deverá informar no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da divulgação do resultado,  
hipótese em que será chamado o candidato classificado na posição imediatamente posterior.
Art. 11. O servidor selecionado para preenchimento de vaga que não enseje a concessão de período de trânsito deverá apresentar-se 
na nova Unidade no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que tomar ciência de sua seleção, sob pena de ser excluído do 
Concurso Interno de Remoção.
Art. 12. Do resultado, caberá recurso ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal, no prazo de 3 (três) dias, a 
contar da referida divulgação.
§1º O recurso deverá ser instruído com a indicação dos itens a serem retificados, justificativa pormenorizada acerca do fundamento 
da impugnação e documentação comprobatória de todas as alegações.
§2º  Os  recursos  serão  decididos  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  contar  da  respectiva  data  de  conclusão  ao  Diretor-Geral  de  
Coordenação Administrativa. 
§3º Após o julgamento dos recursos, a classificação final dos candidatos será homologada pelo Presidente do Tribunal, e publicada 
no Boletim de Serviço e na Intranet.
CAPÍTULO III
Das Disposições Transitórias
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Art. 13. Os servidores que ingressaram no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mediante aprovação 
no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2006, deverão permanecer durante o período de 36 meses na localidade para a qual for 
inicialmente designado.
A remoção, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e a nomeação para exercer cargo em comissão ou função comissionada, poderá 
ser autorizada, a critério da Administração, por uma única vez e tão somente dentro da região de lotação, nos termos do Capítulo 
XIII do referido Edital.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 14. A lotação do servidor removido deverá ser compatível com as atribuições do seu cargo efetivo.
Art. 15. As despesas decorrentes do deslocamento para a nova sede, em virtude da remoção prevista nos incisos II e III do art. 3º  
deste Ato, correrão às expensas do servidor.
Art. 16. O período de trânsito do servidor, quando houver mudança de Município, será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 30 
(trinta) dias, contados da publicação do ato de remoção.
§1º O servidor poderá declinar do prazo previsto no caput.
§ 2º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a 
partir do término do impedimento.
Art. 17. A remoção não suspende o interstício para fins de promoção ou de progressão funcional do servidor.
Art. 18. Os casos omissos serão encaminhados, após análise pela Secretaria de Recursos Humanos, para deliberação do Presidente 
do Tribunal.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

8) PORTARIA nº 4480, de 09 de setembro de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando 
o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. nº 08583-1989-000-04-00-7 e no Expediente TRT 4ª M.A. nº 02120-2003-000-04-00-0, 
resolve ALTERAR a lotação do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, constante da Portaria nº 3215/2008, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 14.07.08, tendo em vista a edição da Lei nº 11.436, de 28.12.06, publicada no Diário Oficial da União 
de 29.12.06, para incluir 18 (dezoito) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, na forma do anexo a
esta Portaria.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

ANEXO

                                                  SITUAÇÃO ATUAL                                                                 TOTAL DE CARGOS
CARREIRA/CARGO ÁREA ESPECIALIDADE SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO 

ATUAL
ANALISTA 
JUDICIÁRIO

Judiciária - 631 631

Judiciária EXECUÇÃO  DE 
MANDADOS

225 225

Administrativa - 162 162
Administrativa CONTABILIDADE 11 11
Administrativa ECONOMIA 2 2
Apoio Especializado MEDICINA 5 5
Apoio Especializado ARQUITETURA 2 2
Apoio Especializado ENGENHARIA 3 3
Apoio Especializado ODONTOLOGIA 4 4
Apoio Especializado BIBLIOTECONOMIA 2 2
Apoio Especializado TECNOLOGIA  DA 

INFORMAÇÃO
12 12

TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO 1059 1059
TÉC JUDICIÁRIO Administrativa - 1648 1666

Apoio Especializado ENFERMAGEM 3 3
Apoio Especializado OPERAÇÃO  DE 

COMPUTADORES
14 14

Apoio Especializado TECNOLOGIA  DA 
INFORMAÇÃO

14 14

Apoio Especializado DESENHO TÉCNICO 2 2
Administrativa SEGURANÇA 172 172
Administrativa TELEFONIA 10 10
Administrativa PORTARIA 3 3
Administrativa MECÂNICA 3 3
Administrativa TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE
6 6

Administrativa CARPINTARIA  E 
MARCENARIA

8 8

Administrativa ARTES GRÁFICAS 4 4
Administrativa EDIFICAÇÕES  E 7 7
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METALURGIA
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO                                 1894                                      1912

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO

Administrativa APOIO DE SERVIÇOS 
DIVERSOS

95 95

Administrativa MECÂNICA 1 1
Administrativa TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE
1 1

Administrativa CARPINTARIA E 
MARCENARIA

1 1

Administrativa ARTES GRÁFICAS 2 2
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA  DE AUXILIAR JUDICIÁRIO                          100                                      100 
                                TOTAL GERAL DE CARGOS                                                             3053                                    3071

9) PORTARIA Nº 4772, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008.
Institui a Política de Segurança da Informação 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, considerando a necessidade de estabelecer diretrizes e padrões para garantir um ambiente tecnológico controlado e 
seguro de forma a oferecer todas as informações necessárias aos processos deste Tribunal com integridade, confidencialidade e 
disponibilidade; considerando que a credibilidade da instituição na prestação jurisdicional deve ser  preservada; considerando a 
constante preocupação com a qualidade e celeridade na prestação de serviços à sociedade; considerando o parecer favorável da 
Comissão de Informática deste Tribunal, no desempenho de suas atribuições regimentais; 
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a Política de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, da qual são 
parte integrante todas as normas e procedimentos complementares e afins editados pelo Tribunal.
Art. 2º Para os efeitos deste Ato aplicam-se as seguintes definições:
I – Confidencialidade: Garantia de que o acesso à informação seja obtido apenas por pessoas autorizadas;
II – Integridade: Salvaguarda de exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento;
III – Disponibilidade: Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos recursos correspondentes sempre 
que necessário;
IV – Recurso de tecnologia de informação: qualquer equipamento, dispositivo, serviço, infraestrutura ou sistema de processamento 
da informação, instalações físicas que os abriguem.
V – Usuários: magistrados e servidores ocupantes de cargo efetivo ou em comissão, requisitados e cedidos, desde que previamente 
autorizados,  empregados  de  empresas  prestadoras  de  serviços  terceirizados,  consultores,  estagiários,  e  outras  pessoas  que  se 
encontrem a serviço da Justiça do Trabalho, utilizando em caráter temporário os recursos tecnológicos do TRT.
VI - Plano de Continuidade da Prestação dos Serviços: conjunto de ações de prevenção e procedimentos de recuperação a serem 
seguidos para proteger os processos críticos de trabalho contra efeitos de falhas de equipamentos, acidentes, ações intencionais ou 
desastres naturais significativos, assegurando a disponibilidade das informações.
Art. 3º As disposições deste Ato aplicam-se a todos os usuários de recursos de tecnologia da informação do Tribunal Regional do  
Trabalho da 4ª Região.
Parágrafo único – Os convênios e os  contratos  firmados pelo Tribunal que envolvam utilização de recursos de tecnologia da 
informação devem observar as disposições deste Ato.
Art. 4º O uso adequado dos recursos de tecnologia da informação visa a garantir a continuidade da prestação jurisdicional deste 
Tribunal.
Parágrafo único – Os recursos de tecnologia da informação pertencentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, disponíveis 
para o usuário, serão utilizados em atividades relacionadas às suas funções institucionais.
Art. 5º A utilização dos recursos de tecnologia da informação será monitorada, com a finalidade de detectar divergências entre as 
normas que integram a Política de Segurança da Informação e os registros de eventos monitorados, fornecendo evidências nos casos 
de incidentes de segurança.
§ 1º Serão realizadas auditorias ordinárias periódicas, cujos relatórios serão encaminhados ao Comitê de Segurança da Informação.
§ 2º As auditorias extraordinárias serão realizadas com o intuito de apurar eventos que deponham contra a segurança e as boas 
práticas no uso dos recursos de tecnologia da informação.
Art. 6º Toda informação gerada no Tribunal será classificada em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade, criticidade e 
necessidade de compartilhamento.
Parágrafo único – O Tribunal providenciará dispositivos de proteção proporcionais ao grau de confidencialidade e de criticidade da 
informação,  independentemente  do  suporte  em que  resida  ou  da  forma  pela  qual  seja  veiculada,  capazes  de  assegurar  a  sua 
autenticidade, integridade e disponibilidade.
Art. 7º As informações, sistemas e métodos gerados ou criados pelos usuários, no exercício de suas funções, independentemente da 
forma de sua apresentação ou armazenamento, são propriedade do Tribunal e serão utilizadas exclusivamente para fins relacionados 
às atividades a ele afetas.
Parágrafo único – Quando as informações,  sistemas e métodos forem gerados ou criados por  terceiros  para uso exclusivo do 
Tribunal, ficam os criadores obrigados ao sigilo permanente de tais produtos, sendo vedada a sua reutilização em projetos para 
outrem.
Art.  8º  Será  criado  o  COMITÊ  DE  SEGURANÇA DA  INFORMAÇÃO,  composto  por  dois  magistrados,  um integrante  da 
Comissão de Informática do Tribunal, que o presidirá, e um Juiz de primeiro grau indicado pela Comissão de Informática, assim 
como por um representante da Presidência, Corregedoria, Direção-Geral de Coordenação Judiciária, Direção-Geral de Coordenação 
Administrativa e Secretaria de Informática.
Art. 9º Compete ao COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
I - Elaborar e submeter à Presidência do Tribunal, ouvida a Comissão de Informática, propostas de normas e políticas de uso dos 
recursos de informação, tais como:
a) Classificação das informações,
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b) Gerenciamento de identidade e controle de acesso lógico,
c) Controle de acesso físico,
d) Controle de acesso à Internet,
e) Utilização do correio eletrônico,
f) Utilização de equipamentos de tecnologia da informação,
g) Utilização de programas e aplicativos,
h) Utilização de armazenamento lógico,
i) Contingência e Continuidade do Negócio;
II - Rever periodicamente essa Política de Segurança e normas relacionadas sugerindo possíveis alterações;
III - Estabelecer diretrizes e definições estratégicas para a elaboração do Plano Diretor de Segurança da Informação;
IV - Dirimir dúvidas e deliberar sobre questões não-contempladas nessa política e normas relacionadas;
V - Propor e acompanhar planos de ação para aplicação dessa política, assim como campanhas de conscientização dos usuários;
VI - Receber as comunicações de descumprimento das normas referentes à Política de Segurança da Informação deste Tribunal, 
instruindo-as com os elementos necessários à sua análise e apresentando parecer à autoridade/órgão competente à sua apreciação;
VII  -  Solicitar,  sempre  que  necessário,  a  realização  de  auditorias  extraordinárias  ao  Escritório  de  Segurança  da  Informação, 
relativamente ao uso dos recursos de tecnologia da informação, no âmbito do Tribunal;
VIII - Avaliar relatórios e resultados de auditorias apresentados pelo Escritório de Segurança; e
IX - Apresentar à Administração os resultados da Política de Segurança da Informação;
Art.  10 O Escritório de Segurança da Informação, vinculado à Secretaria de Informática,  tem por objetivo prover soluções de 
segurança que agreguem valor aos serviços prestados pelo TRT da 4ª Região, pautadas na conscientização e no comprometimento 
de seus servidores para com a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações, a segurança 
nas operações e a excelente imagem perante a sociedade.
Art. 11 Compete ao Escritório de Segurança da Informação:
I - Elaborar um Plano Diretor de Segurança da Informação, com base nas definições estratégicas estabelecidas pelo Comitê de 
Segurança da Informação;
II – A gestão da Política de Segurança da Informação e do Plano de Continuidade do Negócio;
III - Fornecer subsídios para as atividades do Comitê de Segurança da Informação;
IV - Coordenar as ações do Plano Diretor de Segurança da Informação e dos projetos a ele relacionados;
V - Promover palestras e treinamentos para conscientização dos usuários e atualização das ações de segurança;
VI - Realizar análises de risco periódicas no que tange à tecnologia, ambientes, processos e pessoas;
VII – Manter os registros de monitoramento sobre o uso dos recursos de tecnologia;
VIII – Realizar auditorias ordinárias e extraordinárias, com emissão de relatórios sobre o uso dos recursos de tecnologia, apontando, 
quando existentes, irregularidades e não-conformidades na utilização;
IX - Coordenar as ações necessárias na ocorrência de incidentes de segurança da informação;
X - Atuar de forma coordenada com outras áreas nos assuntos de Segurança da Informação;
XI - Informar ao Comitê de Segurança da Informação:
a) Nível de segurança alcançado nos ambientes tecnológicos, por meio de relatórios gerenciais provenientes das análises de risco;
b) Incidentes de segurança tecnológica.
Art. 12 Incumbe à chefia imediata e superior do usuário verificar a observância da Política de Segurança no âmbito de sua unidade,  
comunicando, de imediato, ao Comitê de Segurança da Informação, as irregularidades constatadas, para as providências cabíveis.
Art. 13 O descumprimento das normas referentes à Política de Segurança da Informação deste Tribunal poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nos termos da legislação vigente, sanções administrativas, civis e penais.
Art.14 Fazem parte da presente Portaria os Anexos editados conforme as matérias elencadas no inciso I do art. 9º.
Art. 15 O presente Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 2.316, de 04.7.2001 (DOE 05.7.2001).
JOÃO GHISLENI FILHO,
Presidente – TRT 4ª Região.
NSI001 – Controle de Acesso à Internet
1. Acesso à Internet
1.1.  O  acesso  à  Internet  dar-se-á,  exclusivamente,  por  intermédio  dos  meios  autorizados,  configurados  pela  Secretaria  de 
Informática.
1.2. É expressamente proibido o uso de proxies externos ou similares.
2. Perfis de acesso
2.1. Os usuários que possuem acesso à rede do Tribunal também possuem acesso à Internet, sempre seguindo o item 3 de melhores  
práticas;
2.2. Prestadores de serviços terceirizados e estagiários poderão ter acesso à Internet durante o período de prestação dos serviços, 
observando as normas aqui enumeradas, desde que seja formalmente solicitado e justificado pelo responsável da área onde está 
sendo prestado o serviço terceirizado ou estágio.
3. Melhores práticas
3.1. Qualquer acesso à Internet partindo de computadores situados nas unidades deste Tribunal deverá ser feito seguindo as normas 
aqui apresentadas.
3.2. Constitui uso indevido do serviço de acesso à Internet qualquer das seguintes ações:
I – acessar páginas de conteúdo considerado ofensivo, ilegal, impróprio ou incompatível com as atividades funcionais ou com a 
política de segurança, tais como pornografia, pedofilia, racismo, comunidades de relacionamento, sítios de compras, jogos e páginas 
de distribuição e de compartilhamento de software;
II – utilizar programas de troca de mensagens em tempo real (bate-papo) ou programas para troca de conteúdo via rede ponto-a-
ponto (peer-to-peer), exceto os definidos como ferramenta de trabalho e homologados pela Secretaria de Informática.
III – utilizar programas e/ou acessar páginas de áudio e vídeo em tempo real, ou sob demanda, exceto as definidas como ferramenta 
de trabalho.
IV – acessar sítios que representem ameaça de segurança ou que possam comprometer de alguma forma a integridade da rede de 
computadores do TRT.
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3.3. A liberação de acesso a sítios e serviços não-autorizados, mas necessários ao desempenho das atribuições funcionais do usuário, 
dependerá de solicitação por escrito do dirigente da unidade à Secretaria de Informática, que a submeterá, quando for o caso, ao 
Comitê de Segurança da Informação.
4. Monitoramento e auditorias
4.1. Por motivos de segurança, será monitorado todo acesso à Internet, cujos registros serão mantidos pelo Escritório de Segurança.
4.2. Os relatórios decorrentes das auditorias ordinárias realizadas pelo Escritório de Segurança da Informação serão encaminhados 
ao Comitê de Segurança da Informação.
4.3. Em caso de indícios de incidentes de segurança específicos, a chefia imediata ou superior solicitará ao Comitê de Segurança da 
Informação a realização de auditoria extraordinária.
NSI002 – Controle de Uso do Correio Eletrônico
1. Política de Utilização do Correio Eletrônico
O presente tópico estabelece regras e padrões para a utilização do serviço de Correio Eletrônico no âmbito do TRT, disciplina a 
troca de mensagens eletrônicas e estabelece critérios para que sejam utilizados em conformidade com a política de segurança da 
informação e com a legislação vigente.
1.1. Endereços eletrônicos
1.1.1. A denominação do endereço de correio eletrônico será composta valendo-se de um prenome e um sobrenome do servidor, em 
letras minúsculas, sem acentos, cedilhas ou caracteres especiais, separados pelo sinal de ponto e acrescidos do sufixo “@trt4.jus.br”.
Parágrafo único. Em situações justificadas, as porções iniciais dos endereços de correio eletrônico poderão ser compostas segundo 
outra ordem ou abreviação do nome do servidor.
1.1.2. As unidades administrativas poderão ter contas de correio eletrônico observada no endereço a sigla usualmente utilizada no 
TRT.
1.1.3. As contas de que trata o subitem 1.1.2 serão de uso dos responsáveis pelas unidades, admitindo-se a designação de até dois 
servidores para operá-las. Em casos justificáveis poderá haver mais de dois servidores para tanto.
1.1.4. É vedada a tentativa de acesso não-autorizado às caixas postais de terceiros.
1.1.5.  Prestadores  de  serviços  terceirizados  e  estagiários  poderão,  durante  o  período  de  prestação  dos  serviços,  a  critério  do 
responsável e no interesse do serviço, ter acesso ao correio eletrônico institucional, observando as normas aqui enumeradas.
1.1.6. As mensagens de correio eletrônico de terceirizados e estagiários só poderão ser enviadas para endereços dentro do âmbito do 
TRT. Caso seja necessário, para interesse do serviço, o envio de mensagens para endereço externo, o responsável pela unidade 
administrativa deverá solicitar o acesso à Subsecretaria de Suporte aos Usuários.
1.2. Caixas Postais
1.2.1.  As solicitações  de  novas caixas  postais  deverão  ser  encaminhadas à  Secretaria de  Informática,  pela chefia  imediata ou 
superior com os respectivos dados cadastrais.
1.2.2.  Cabe à chefia imediata ou superior comunicar à  Secretaria de Informática o desligamento de empregados terceirizados, 
temporários e estagiários sob sua responsabilidade para a exclusão definitiva da caixa postal.
1.2.3.  A caixa postal sem movimentação por um período igual  ou superior a três meses será bloqueada automaticamente pela 
Administração do Correio Eletrônico.
1.2.4. As caixas postais de servidores e magistrados afastados em decorrência de exoneração, aposentadoria, cedência ou retorno à 
origem serão excluídas 48 horas após a publicação do ato.
1.2.5. As caixas postais deste Tribunal estarão limitadas a 120 megabytes (MB).
1.2.6. A Secretaria de Informática manterá um processo sistemático para gravação e retenção de arquivos de registro de mensagens 
(logs) de correio eletrônico.
1.2.7. Os arquivos de registro de mensagens (logs) de correio eletrônico serão mantidos pelo período de três meses, pelo menos.
1.2.8. A eliminação dos arquivos de registro de mensagens e de caixas postais deverá ser adiada em caso de auditoria, ou qualquer  
outro tipo de notificação administrativa ou judicial.
1.2.9. É de responsabilidade do usuário:
I  -  utilizar  o  correio  eletrônico  institucional  para  os  objetivos  e  funções  próprios  e  inerentes  às  suas  atribuições  funcionais, 
observando as melhores práticas do item 1.6;
II - eliminar periodicamente as mensagens contidas nas caixas postais;
III - não permitir acesso de terceiros à sua conta de correio eletrônico;
IV - atualizar seus dados cadastrais utilizando os meios disponíveis.
1.3. Envio e Recebimento de Mensagens
1.3.1. O tamanho máximo da mensagem enviada ou recebida, incluindo todos os seus anexos, não excederá 8MB.
1.3.2. A quantidade máxima de destinatários por mensagem não excederá 30 endereços.
1.3.2.1. Em caso de necessidade de serviço deverá ser solicitado ao Comitê de Segurança da Informação a alteração do limite acima 
previsto.
1.3.2.2.  O envio de e-mails a listas de distribuição deverá atender ao interesse de seus componentes, a ser utilizado de forma 
criteriosa e restrita.
1.3.3.  É vedado ao usuário o envio de  qualquer  mensagem que  contrarie  o  especificado no item 1.6 desta Norma (Melhores 
Práticas).
1.3.4. No recebimento de e-mails, o TRT fará uso de ferramentas especializadas a fim de reduzir a incidência de spams, e de 
remover qualquer conteúdo considerado impróprio ou indevido, enumerado no item 1.6.4.
1.3.5. O recebimento de mensagens que contrariem o disposto no item 1.6 desta Norma (melhores práticas) será informado pelos 
usuários ao Escritório de Segurança para as providências cabíveis.
1.4. Uso de Certificação Digital
1.4.1. As mensagens eletrônicas com Assinaturas Digitais e cujos Certificados forem emitido por entidades certificadoras que façam 
parte da ICP-Brasil são consideradas documentos oficiais no âmbito do TRT.
1.5. Uso de Serviços Externos de Correio Eletrônico
1.5.1.  Não será  permitido  o  acesso  a  serviços  de  correio  eletrônico  externos,  exceto  necessidades  devidamente  justificadas  e 
previamente autorizadas.
1.6. Melhores práticas
1.6.1. O uso do correio eletrônico está restrito a funções e atividades inerentes ao trabalho deste Tribunal.
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1.6.2. Somente clientes de correio eletrônico homologados pela Secretaria de Informática pode ser utilizados.
1.6.3. O campo de cópia oculta (BCC/CCO) do cliente de correio eletrônico deve ser usado, preferencialmente, sempre que for 
enviada uma mensagem para mais de um destinatário.
1.6.4. Considera-se envio não-apropriado de mensagens de Correio Eletrônico contendo:
I – informações proprietárias, confidenciais e privilegiadas para indivíduos ou organizações não-autorizadas;
II - materiais obscenos, ilegais ou antiéticos;
III - materiais preconceituosos ou discriminatórios;
IV – materiais caluniosos ou difamatórios;
V – propagandas com objetivos comerciais;
VI – listas de endereços eletrônicos dos usuários do Correio Eletrônico do TRT;
VII - vírus ou qualquer programa danoso;
VIII - material de natureza político-partidária ou sindical, que promova a eleição de candidatos para cargos públicos eletivos, clubes, 
associações e sindicatos;
IX – material protegido por leis de propriedade intelectual;
X - entretenimentos e “correntes”;
XI - assuntos ofensivos;
XII - músicas, vídeos ou animações que não sejam de interesse específico do trabalho;
XIII – SPAM;
XIV- materiais criptografados.
1.6.5. Não será permitido o uso do correio eletrônico funcional em Listas de Discussão com assuntos não relacionados à atividade 
profissional.
1.7.Monitoramento e Auditorias
1.7.1. O uso do correio eletrônico será monitorado por meio de ferramentas específicas com o intuito de impedir o recebimento nas 
caixas postais de spams, phishings, mensagens contendo vírus e outros arquivos que coloquem em risco a segurança da infra-
estrutura tecnológica do Tribunal ou que sejam considerados como de conteúdo impróprio (item 1.6.4).
1.7.2. Os relatórios decorrentes das auditorias ordinárias realizadas pelo Escritório de Segurança da Informação serão encaminhados 
ao Comitê de Segurança da Informação.
1.7.3. Em caso de indícios de incidentes de segurança específicos, a chefia imediata ou superior solicitará ao Comitê de Segurança 
da Informação a realização de auditoria extraordinária.

10) PORTARIA Nº 4773, de 23 de setembro de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a  REGIÃO,  no  uso de  suas  atribuições legais  e 
Regimentais, considerando o contido na Portaria nº 4772, que instituiu a Política de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, resolve DESIGNAR o Desembargador HUGO CARLOS SCHEUERMANN, representando a 
Comissão de Informática, o Juiz RAUL ZORATTO SANVICENTE, e os servidores ANDREA SIMÕES DA COSTA, Assessora 
de Informática da Presidência, CLÁUDIA MACHADO SEBEN, Assessora de Informática da Corregedoria, ALDO DA SILVA 
JARDIM, Assessor da Direção-Geral de Coordenação Judiciária, ANTÔNIO CARLOS LANTMANN, Assessor da Direção-Geral 
de  Coordenação  Administrativa,  e  NATACHA MORAES DE OLIVEIRA,  Assistente-chefe  do  Escritório  da  Segurança  da 
Informação, para, sob a coordenação do primeiro, integrarem o COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

R E S O L U Ç Õ E S 

11) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 16/2008
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 término da convocação da Exma. Juíza Rejane Souza 
Pedra para atuar na cadeira vaga em virtude da aposentadoria do Exmo. Desembargador Paulo José da Rocha, na 5ª Turma e na 1ª 
Seção de Dissídios Individuais; 
CONSIDERANDO  a  convocação  de  Sua  Excelência  para  atuar  na  5ª  Turma,  a  partir  de  1º.9.2008,  na  cadeira  do  Exmo. 
Desembargador Vice-Corregedor, nos termos da Resolução Administrativa nº 15/2008; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, já razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, cuja norma impõe ao 
Tribunal providências administrativas a assegurar da melhor forma o seu cumprimento;
RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer que, excepcionalmente, os processos vistados pela Exma. Juíza Rejane Souza 
Pedra permanecem vinculados a Sua Excelência.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de setembro de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

12) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2008
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 término da convocação do Exmo. Juiz Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo para atuar na cadeira vaga em virtude da aposentadoria do Exmo. Desembargador Mario Chaves, na 6ª Turma e 
na 1ª Seção de Dissídios Individuais; 
CONSIDERANDO  a  convocação  de  Sua  Excelência  para  atuar  na  9ª  Turma,  a  partir  de  1º.9.2008,  na  cadeira  do  Exmo. 
Desembargador Vice-Presidente, nos termos da Resolução Administrativa nº 15/2008; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, cuja norma impõe ao 
Tribunal providências administrativas a assegurar da melhor forma o seu cumprimento;
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RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer que, excepcionalmente, os processos vistados pelo Exmo. Juiz Marçal Henri 
dos Santos Figueiredo permanecem vinculados a Sua Excelência.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de setembro de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

13) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2008
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 término da convocação da Exma. Juíza Maria da Graça 
Ribeiro Centeno para atuar na cadeira da Exma. Desembargadora Ione Salin Gonçalves, na 1ª Turma e na 2ª Seção de Dissídios 
Individuais;
CONSIDERANDO  a  convocação  de  Sua  Excelência  para  atuar  na  8ª  Turma,  a  partir  de  1º.9.2008,  na  cadeira  da  Exma. 
Desembargadora- Corregedora Regional, nos termos da Resolução Administrativa nº 15/2008; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, cuja norma impõe ao 
Tribunal providências administrativas a assegurar da melhor forma o seu cumprimento;
RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer que, excepcionalmente, metade dos processos vistados pela Exma. Juíza Maria 
da Graça Ribeiro Centeno, observada a ordem de antigüidade, permanecem vinculados a Sua Excelência.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de setembro de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal
Pleno e do Órgão Especial.
349048
14) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N o - 1306/2008 (*)
Aprova o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, 
sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs.  Ministros 
Milton de Moura França, Vice-Presidente, João Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos 
Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da 
Veiga e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Aprovar o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:
"REGULAMENTO GERAL DA SECRETARIA DO TST TÍTULO I
INTRODUÇÃO
Art.  1º O Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho estabelece a estrutura e a organização dos seus 
serviços auxiliares, fixa a competência administrativa dos respectivos órgãos e dispõe sobre as atribuições dos cargos de provimento 
efetivo e em comissão e das funções comissionadas. Também normatiza os institutos da legislação de pessoal,  a  conduta dos 
servidores, os atos oficiais administrativos e a gestão estratégica.
Art. 2º Além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os órgãos que compõem a estrutura
administrativa do Tribunal Superior do Trabalho observarão as seguintes diretrizes:
I - planejamento estratégico, coordenação, descentralização e controle de suas atividades, em todos os níveis hierárquicos;
II - realização de serviços adequados, assim considerados os prestados com qualidade, regularidade, continuidade, economicidade, 
cortesia no atendimento e efetividade;
III - gestão da qualidade, da informação, do conhecimento e das competências.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 3º O Tribunal Superior do Trabalho tem a seguinte estrutura administrativa básica:
I - Tribunal Pleno;
II - Órgão Especial;
III - Presidência;
IV - Vice-Presidência;
V - Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
VI - Gabinetes de Ministros;
VII - Comissões Permanentes;
VIII - Secretaria-Geral da Presidência;
IX - Secretaria do Tribunal;
X - Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho.
TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º As competências do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, dos Ministros, do Tribunal 
Pleno, do Órgão Especial e das Comissões Permanentes de Ministros constam do Regimento Interno do Tribunal.
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
Art. 5º A Secretaria-Geral da Presidência, unidade de assistência direta e imediata ao Presidente do Tribunal, é integrada pelas 
Assessorias Especial, Parlamentar e de Comunicação Social; pelas Secretarias de Tecnologia da Informação e do Tribunal Pleno, 
Órgão Especial e Dissídios Coletivos, pelo Cerimonial e pela Ouvidoria.
§ 1.º O Gabinete da Presidência é dirigido pelo Secretário-Geral;  as Assessorias, excetuada a Especial, por Assessor-Chefe; as 
Secretarias, por Secretário; o Gabinete do titular da Presidência por Chefe de Gabinete; o Cerimonial, a Ouvidoria e as Divisões, por
Chefe.
§ 2.º Os Assessores lotados na Assessoria Especial reportam-se ao Secretário-Geral da Presidência.
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Art. 6º À Secretaria-Geral da Presidência compete:
I - desenvolver as atividades de apoio administrativo à execução das funções do Ministro Presidente;
II  -  prestar  assessoria ao Ministro  Presidente no planejamento e fixação de diretrizes  para  a  administração  do Tribunal e  no 
desempenho  de  suas  demais  atribuições  previstas  em Lei  e  no  Regimento  Interno,  inclusive  no  que  concerne  às  funções  de 
representação oficial e social do Tribunal;
III - supervisionar os serviços de informática e de apoio às sessões de julgamento.
Art. 7º À Assessoria Especial compete prestar assessoramento à Presidência na análise jurídica e administrativa de assuntos que lhe 
sejam submetidos.
Art.  8º  À  Assessoria  de  Comunicação  Social  compete  desenvolver  os  serviços  de  comunicação  social,  formular  proposta  de 
integração com todos os meios de comunicação e prestar assessoramento à Presidência e aos Ministros nos contatos com a mídia, 
assegurando a boa imagem institucional do Tribunal perante a sociedade.
Parágrafo único. A Divisão de Imagem e Rádio integra a Assessoria de Comunicação Social com as atribuições definidas no Manual 
de Organização.
Art. 9º À Assessoria Parlamentar compete prestar assessoramento à Presidência em assuntos de interesse da Justiça do Trabalho nos 
Poderes e Órgãos Federais e acompanhar a tramitação de matérias de interesse do Tribunal.
Art.  10 Ao Cerimonial  da Presidência compete prestar assessoramento à Presidência nas atividades de cerimonial,  de relações 
públicas e de apoio à Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.
Art.  11 À Ouvidoria compete registrar as manifestações dos interessados  e dar-lhes encaminhamento,  atuando como canal  de 
comunicação entre os jurisdicionados e a instituição e entre os servidores e a administração do Tribunal.
SEÇÃO I
Da Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos
Art.  12  À  Secretaria  do  Tribunal  Pleno,  do  Órgão  Especial  e  da  Seção  Especializada  em  Dissídios  Coletivos,  diretamente 
subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, compete planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar a execução dos serviços de 
apoio judiciário aos Órgãos Judicantes e de registros taquigráficos, bem como executar as atividades inerentes à realização das 
sessões solenes e de julgamento do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos e tarefas 
relativas à tramitação dos processos judiciais e administrativos de competência desses Colegiados.
Art.  13 Ao Gabinete  compete  executar  as  atividades de apoio administrativo ao titular  da  Secretaria,  bem como o preparo e  
despacho do seu expediente.
Art.  14 A Divisão de Apoio e Registros Taquigráficos integra a Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos com as atribuições definidas no Manual de Organização.
SUBSEÇÃO I
Das Coordenadorias das Subseções Especializadas em Dissídios Individuais
Art.  15  Às  Coordenadorias  das  Subseções  Especializadas  em  Dissídios  Individuais  incumbe  realizar  as  tarefas  relativas  ao 
processamento  dos  feitos  judiciais  que  nelas  tramitam,  promovendo  a  divulgação  e  realização  das  sessões  ordinárias  e 
extraordinárias.
SUBSEÇÃO II
Das Coordenadorias das Turmas
Art.  16 Às  Coordenadorias  das  Turmas incumbe realizar  as  tarefas  relativas  ao  processamento  dos  feitos  judiciais  que  nelas 
tramitam, promovendo a divulgação e realização das sessões ordinárias e extraordinárias.
SEÇÃO II
Da Secretaria de Tecnologia da Informação
Art.  17  A Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação,  subordinada à  Secretaria-Geral  da  Presidência,  tem por  finalidade  prover 
soluções de tecnologia da informação, automação de processos, comunicação eletrônica e armazenamento de dados.
Art.  18 Ao Gabinete  compete  executar  as  atividades de apoio administrativo ao titular  da  Secretaria,  bem como o preparo e  
despacho do seu expediente.
Art. 19 À Assessoria de Planejamento e Projetos compete promover a estratégia de Tecnologia da Informação, elaborando planos, 
coordenando projetos e prestando apoio técnico em gerência de projetos.
Art. 20 À Assessoria Técnica compete apoiar a direção da Secretaria e as Coordenadorias nas questões técnicas, administrativas e 
financeiras.
Art. 21 À Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas compete desenvolver e manter atualizados os sistemas aplicativos e 
gerenciais utilizados na automação de rotinas de trabalho no Tribunal e na produção de conhecimento, bem como implementar e 
manter os sistemas de informação apoiados em bases de dados, de conhecimentos e em tecnologias da Internet.
Art. 22 À Coordenadoria de Infra-Estrutura Tecnológica compete administrar os recursos computacionais centralizados requeridos 
pelas aplicações corporativas do Tribunal e aplicações nacionais da Justiça do Trabalho.
Art.  23 À Coordenadoria de Normatização e Controle compete definir  políticas,  normas e padrões para arquitetura de dados, 
sistemas e segurança da informação, bem como exercer o controle direto e indireto dos procedimentos adotados.
Art.  24 À Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários compete prover  suporte operacional aos usuários na utilização dos 
recursos e serviços disponibilizados pela Secretaria, abrangendo os sistemas e equipamentos colocados a sua disposição.
CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE CONTROLE DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Art. 25 À Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho -SECON, órgão integrante do Sistema de Controle Interno da Justiça do 
Trabalho, subordinada diretamente à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, compete:
I - planejar, coordenar, orientar, supervisionar e decidir quanto às atividades de controle interno do Tribunal Superior do Trabalho 
bem como auxiliar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão central do sistema, nas atividades de controle interno;
II - acompanhar e controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais 
Regionais do Trabalho;
III - verificar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos pelos administradores;
IV - apresentar sugestões que visem à racionalização da despesa e à eficiência da gestão;
V - apoiar o controle externo em sua missão institucional;
VI - fornecer subsídios e informações que visem ao aperfeiçoamento das atividades de planejamento, orçamento e programação 
financeira;
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VII - coordenar e executar o programa de auditoria do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e avaliar os resultados;
VIII - avaliar o cumprimento das metas no plano plurianual; e
IX - comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do 
Tribunal Superior do Trabalho, e certificar as contas dos ordenadores de despesa.
Parágrafo único. A Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho - SECON, é integrada pelo Gabinete, pela Coordenadoria de 
Controle de Conformidade - CCONF, pela Coordenadoria de Auditoria e Inspeção - CAUDI, e pela Coordenadoria de Controle e 
Monitoramento da Gestão - CCMG.
Art. 26 Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e administrativo ao titular da Secretaria e o preparo e despacho
de seu expediente, assim como preparar os despachos de expediente da Presidência, referentes às atividades de responsabilidade da 
Secretaria.
Art.  27 À Coordenadoria  de Controle de  Conformidade (CCONF) compete  planejar,  coordenar,  controlar,  orientar  e  dirigir  a 
execução  das  atividades  relacionadas  à  análise  da  documentação  de  despesa,  visando  comprovar  a  legalidade  da  gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, quando demandado 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 28 À Coordenadoria de Auditoria e Inspeção (CAUDI) compete planejar, coordenar, acompanhar e controlar a execução das 
atividades de auditoria, em especial as estabelecidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA), visando comprovar a 
legalidade e a legitimidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à economicidade, 
eficiência e eficácia.
Art.  29 À Coordenadoria de Controle e Monitoramento da Gestão (CCMG) compete acompanhar e monitorar a  execução das 
atividades administrativas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mormente no que se refere aos 
sistemas contábil, financeiro, patrimonial, de execução orçamentária e de recursos humanos.
CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Art. 30 À Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, compete 
ordenar e executar os serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-Geral e as determinações do Ministro titular.
CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
Art. 31 A Secretaria do Tribunal, órgão de direção superior, tem por finalidade executar os serviços administrativos e judiciários do 
TST, em conformidade com a orientação estabelecida pelo Ministro-Presidente e as deliberações do Tribunal.
Art. 32 A Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral; o Gabinete do Diretor-Geral, por Chefe de Gabinete; as Assessorias, 
por Assessor-Chefe; as Secretarias, por Secretário; as Coordenadorias, por Coordenador; e as Divisões, por Chefes.
SEÇÃO I
Das Unidades de Apoio e Assessoramento
ao Diretor-Geral da Secretaria
Art. 33 Ao Gabinete do Diretor-Geral da Secretaria compete executar as atividades de apoio administrativo ao titular da Secretaria, 
bem como o preparo e despacho do seu expediente e a elaboração de relatórios.
Art. 34 À Assessoria Jurídica compete apoiar o Diretor-Geral na análise de assuntos jurídicos que lhe sejam submetidos, bem como 
examinar e aprovar minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e outros ajustes, nos termos do parágrafo único do 
art. 38 da Lei n.º 8.666/93.
Art. 35 À Assessoria de Gestão Estratégica compete apoiar o planejamento estratégico do Tribunal; propor e coordenar a elaboração
dos planos de ação da Secretaria do Tribunal; assessorar a organização de sua estrutura administrativa e processos de trabalho; 
acompanhar a gestão das unidades para atingir as metas estabelecidas; propor ações institucionais, com vistas à valorização do 
servidor e ao aprimoramento da gestão, bem como elaborar o relatório de gestão e prestação de contas, na forma do art. 56 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
Art.  36 À Comissão Permanente Disciplinar  (CPD) compete instruir sindicância e processo disciplinar  para apurar  desvios de 
conduta e irregularidades administrativas que lhe sejam submetidas.
Art. 37 A Divisão de Apoio aos Ministros integra a Secretaria do Tribunal com as atribuições definidas no Manual de Organização.
SEÇÃO II
Da Coordenadoria de Saúde 
Art. 38 À Coordenadoria de Saúde, subordinada à Diretoria-Geral, compete executar as atividades de medicina do trabalho, de 
enfermagem, de assistência psicossocial e nutricional, em caráter preventivo e assistencial; executar as atividades de assistência 
odontológica, bem como administrar o Programa de Assistência Médica Complementar - TST Saúde dos servidores, ministros, 
dependentes, pensionistas e beneficiários especiais, de conformidade com o regulamento próprio, e desenvolver perícias na área de 
saúde.
Parágrafo  único.  As  Divisões  Médica,  Odontológica  e  de  Saúde  Complementar  integram a  Coordenadoria  de  Saúde  com  as 
atribuições definidas no Manual de Organização.
SEÇÃO III
Da Secretaria Judiciária
Art.  39 À Secretaria Judiciária (SEJUD), subordinada à Diretoria-Geral  da Secretaria,  compete gerenciar os serviços de apoio 
judiciário concernentes ao processamento do feito, desde a sua entrada no Tribunal, compreendendo as fases de protocolo, registro 
do conteúdo processual, autuação, classificação, distribuição, encaminhamento dos processos e prestação de informações referentes 
àqueles que se encontrem sob a responsabilidade da Secretaria que tenham sido baixados ou remetidos a outros órgãos; executar a 
gestão de conhecimento judiciário, mediante controle das informações estatísticas, jurisprudenciais e documentais.
Art. 40 Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e administrativo ao titular da Secretaria e o preparo e despacho
do seu expediente.
Art.  41  À Coordenadoria  de  Cadastramento  Processual  compete  executar  as  atividades  referentes  ao  recebimento,  remessa  e 
encaminhamento  dos  processos  judiciais,  protocolar  e  encaminhar  petições,  bem como prestar  informações  às  partes  sobre  o 
andamento dos feitos.
Art. 42 À Coordenadoria de Registro do Conteúdo Processual compete coordenar, planejar, orientar, dirigir e controlar as atividades
relativas à triagem de processos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 43 À Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos compete classificar, autuar e distribuir as ações 
originárias ajuizadas no Tribunal Superior do Trabalho e os recursos encaminhados pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo  único.  As  Divisões  de  Classificação  e  Autuação  de  Processos,  e  de  Distribuição  integram  a  Coordenadoria  de 
Classificação, Autuação e Distribuição de Processos, com as atribuições definidas no Manual de Organização.
Art.  44  À  Coordenadoria  de  Recursos  compete  controlar  e  dirigir  as  atividades  relativas  ao  recebimento,  processamento  e 
encaminhamento dos recursos de competência do Supremo Tribunal Federal.
Art. 45 À Coordenadoria de Estatística compete a coleta, a consolidação, a análise e a publicidade dos dados da Justiça do Trabalho 
em seus três graus de jurisdição; prestar informações ao TST, ao CSJT, à ENAMAT, à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
aos  Tribunais  Regionais  do Trabalho e  ao  Conselho Nacional  de  Justiça,  observadas  as  orientações  do Presidente;  e  instruir  
processos por determinação da autoridade competente.
Art. 46 À Coordenadoria de Jurisprudência compete prestar apoio à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos e à de 
Documentação; atuar nas salas de sessões dos órgãos judicantes, pesquisando a jurisprudência e legislação relativas às matérias em 
julgamento, repassando-as aos Senhores Ministros; desenvolver as atividades de análise temática da jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de armazenamento das informações jurisprudenciais em base 
de dados, bem como a sua recuperação;  organizar,  confeccionar e distribuir o caderno de Súmulas,  Precedentes Normativos e 
Orientações Jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 47 À Coordenadoria de Documentação compete gerenciar o acervo bibliográfico, planejar, implementar e coordenar a captação,
o armazenamento, o tratamento, a recuperação e a disseminação das informações e documentos necessários ao atendimento dos 
objetivos do TST, do CSJT e da ENAMAT; assessorar a Comissão de Documentação no registro e no controle dos repositórios 
autorizados  de  jurisprudência,  na  publicação  da  Revista  do  TST,  bem  como  na  atualização,  preservação  e  divulgação  da 
documentação técnica e histórica do Órgão.
Art. 48 À Coordenadoria de Gestão Documental compete planejar, coordenar, controlar, orientar e realizar atividades relacionadas à 
preservação, arquivamento e desarquivamento de documentos e processos físicos ou eletrônicos sob sua guarda, encaminhados pelas
unidades do TST, pelo CSJT e pela ENAMAT, organizando-os sistematicamente, e assessorar a Comissão de Documentação na 
elaboração, implementação e divulgação da política de Gestão Documental no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, bem como 
prestar consultoria técnica ao CSJT.<!ID1360901-2>
SEÇÃO IV
Da Secretaria de Gestão de Pessoas
Art.  49 À Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGPES), subordinada ao Diretor-Geral,  compete elaborar  e manter os planos de 
capacitação e de desenvolvimento gerencial; gerenciar os registros funcionais; realizar estudos e pareceres sobre direitos e deveres 
do servidor; elaborar a folha de pagamento e os atos dela decorrentes.
Art. 50 Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e administrativo ao titular da Secretaria e o preparo e despacho 
do seu expediente.
Art. 51 À Assessoria de Legislação de Pessoal compete assessorar os titulares das unidades da Secretaria na aplicação da legislação,
dos regulamentos e da jurisprudência pertinente aos magistrados e servidores ativos e inativos e aos pensionistas.
Art. 52 À Coordenadoria de Informações Funcionais compete executar atividades de atualização cadastral, lotação e mobilidade 
funcional, bem como as referentes a benefícios, aposentadorias e pensões e executar as atividades relacionadas ao pagamento de 
Ministros, servidores, aposentados e pensionistas.
Parágrafo único. A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal integra a Coordenadoria de Informações Funcionais com as 
atribuições definidas no Manual de Organização.
Art. 53 À Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas compete executar as atividades relacionadas ao recrutamento e seleção, ao 
plano de cargos e salários, aos programas de capacitação, à gestão do desempenho funcional e clima organizacional, à elaboração e 
manutenção do Manual de Descrição e Especialização de Cargos e assuntos correlatos.
SEÇÃO V
Da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
Art. 54 À Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, subordinada ao Diretor-Geral, compete desenvolver atividades de 
logística, licitações, contratações e aquisições; orçamento e finanças, segurança, transporte; projetos, manutenção e conservação 
predial.
Art.  55 Ao Gabinete  compete  executar  as  atividades de apoio administrativo ao titular  da  Secretaria,  bem como o preparo e  
despacho do seu expediente.
Art.  56  À Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos  compete  realizar  e  coordenar  os  procedimentos de  licitação  pública  e  as 
atividades necessárias à preparação, acompanhamento, registro e formalização dos contratos, bem como proceder às aquisições em 
geral.
Art.  57 À Coordenadoria de Material  e  Logística compete executar as atividades relativas à gestão de bens permanentes e de 
consumo, bem como gerenciar os contratos diretamente vinculados a sua unidade e supervisionar a gestão contratual de bens e 
serviços de interesse das demais unidades do Tribunal.
Parágrafo único. A Divisão de Apoio Administrativo integra a Coordenadoria de Material e Logística com as atribuições definidas 
no Manual de Organização.
Art. 58 À Coordenadoria de Orçamento e Finanças compete realizar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do 
Tribunal, compreendendo toda a despesa a ele consignada no Orçamento Geral da União, observadas as regras emanadas dos órgãos
centrais de administração orçamentária e financeira, bem assim analisar os registros contábeis dos atos de gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, efetuados pelas unidades administrativas do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. A Divisão de Contabilidade integra a Coordenadoria de Orçamento e Finanças com as atribuições definidas no 
Manual de Organização.
Art. 59 À Coordenadoria de Manutenção e Projetos compete  elaborar projetos, respectivos orçamentos e acompanhar a execução de 
obras,  reformas e instalações; de manutenção e conservação predial,  de sistemas e equipamentos; de arquitetura, paisagismo e 
sinalização.
Art.  60 À Coordenadoria de Segurança e Transporte compete planejar  e  coordenar ações inerentes à gestão do transporte e à 
segurança patrimonial e pessoal nas instalações do TST, bem como a segurança pessoal de Ministros.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DAS DIVISÕES E DAS SEÇÕES
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Art.  61  A  descrição  das  atribuições  das  divisões  e  das  seções  vinculadas  às  unidades  previstas  neste  Regulamento  e  os 
organogramas gerais  e  parciais da estrutura orgânica  do Tribunal constam do Manual  de Organização do TST aprovado pelo 
Presidente, elaborado
e mantido atualizado pela Assessoria de Gestão Estratégica, com participação das unidades
CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO
SEÇÃO I
Do Secretário-Geral da Presidência
Art. 62 São atribuições do Secretário-Geral da Presidência:
I - exercer a coordenação e supervisão das unidades que integram o Gabinete da Presidência;
II - submeter ao Presidente as matérias sujeitas a sua deliberação ou despacho;
III - corresponder-se, por ordem do Presidente, com órgãos e autoridades da Administração Pública;
IV - representar, quando indicado, a Presidência do Tribunal em atos, solenidades e eventos;
V - receber, acompanhado ou não de Ministro ou servidor designado, autoridades nacionais e estrangeiras em visita oficial ao 
Tribunal;
VI - manter contatos com autoridades de igual nível, dos demais Poderes e Tribunais Superiores, sempre que necessário e em 
decorrência de suas atividades funcionais;
VII - relacionar-se com as unidades administrativas do Tribunal para encaminhamento de assuntos de interesse da Presidência;
VIII - preparar e controlar a agenda diária de audiências, reuniões e despachos do Presidente, de acordo com as diretrizes recebidas;
IX - elaborar a agenda de representação oficial e social do Presidente, tornando-a compatível com a agenda diária de audiências;
X - recepcionar e assistir pessoas com audiência marcada;
XI - articular-se com a unidade competente na execução dos trabalhos de segurança e transporte do Presidente;
XII - atender partes e advogados quanto a informações de processos da competência do Presidente;
XIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Presidente e do Tribunal;
XIV - executar, em geral, os atos e medidas relacionados com a finalidade e o nível de assessoramento da Secretaria-Geral da 
Presidência;
XV - aprovar a realização de toda e qualquer despesa relativa ao Gabinete do Presidente e às Assessorias que o integram;
XVI - desempenhar outras funções decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam atribuídas pela autoridade superior.
SEÇÃO II
Do Diretor-Geral
Art. 63 São atribuições do Diretor-Geral da Secretaria:
I  -  supervisionar,  coordenar  e  dirigir  as  atividades  administrativas  e  judiciárias  da  Secretaria,  de  acordo  com  a  orientação 
estabelecida pelo Presidente e as deliberações do Tribunal;
II - despachar com o Presidente o expediente da Secretaria do Tribunal;
III - relacionar-se, pessoalmente, com os Ministros no encaminhamento dos assuntos administrativos referentes a seus Gabinetes, 
ressalvada a competência do Presidente;
IV - elaborar diretrizes e planos de ação no âmbito da Secretaria do Tribunal;
V - analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão do Presidente;
VI - lotar servidores nas unidades do Tribunal e promover remanejamentos, observada a orientação da Presidência;
VII - aprovar a escala de férias dos servidores lotados no Gabinete;
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Presidente e do Tribunal;
IX - representar, quando indicado, a Presidência do Tribunal em atos e solenidades;
X - assessorar o Presidente e demais Ministros em assuntos da competência da Secretaria do Tribunal;
XI - dar posse a candidato aprovado em concurso público e nomeado para cargo efetivo, bem como baixar os atos de exoneração;
XII - praticar atos de gestão de pessoal, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, a saber:
a) autorizar alterações no detalhamento de despesas,  relativo aos créditos orçamentários consignados ao Tribunal,  observada a 
orientação da Presidência;
b) expedir portarias, ordens de serviço e outros atos equivalentes, bem como aprovar planos de ação das unidades da Secretaria;
c)  designar  titulares  e  substitutos  de  funções  comissionadas  FC1 a  FC6,  bem como baixar  os  atos  de  dispensa,  observada  a 
solicitação da Presidência,  da Vice-Presidência,  da Corregedoria-Geral  da Justiça do Trabalho,  dos gabinetes de Ministros,  da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e da Secretaria-Executiva do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho;
d) dar posse aos servidores nomeados para cargo em comissão, observada a competência do Presidente;
e) autorizar o afastamento de servidores para participar de cursos realizados no Distrito Federal, custeados ou não pelo TST;
f) elogiar servidores e aplicar penas disciplinares de advertência e de suspensão até trinta dias, submetendo ao Presidente aquelas 
que excederem a esse período;
g) cancelar os registros de penalidades de advertência e de suspensão, observado o disposto na alínea anterior;
h) proferir decisão final, em grau de recurso, sobre questões suscitadas em processo administrativo cujo objeto seja a avaliação de  
desempenho de servidor em estágio probatório;
i) conceder progressão e promoção funcional aos servidores;
j) constituir comissões administrativas destinadas à realização de atividades definidas em lei, bem como designar seus membros;
k) designar membros para constituir junta médica do TST, excetuada a hipótese de verificação de invalidez de ministro;
l) determinar a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial;
m) autorizar a substituição de garantia exigida nos processos licitatórios e nos contratos, bem como a liberação e restituição, quando 
comprovado o cumprimento das respectivas obrigações;
n) decidir, em grau de recurso, as questões suscitadas nos processos licitatórios até o limite previsto para a modalidade convite;
o) autorizar, homologar, anular ou revogar, total ou parcialmente, procedimentos licitatórios até o limite previsto para a modalidade
convite;
p) ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, as dispensas e inexigibilidades de licitação previstas nos artigos 17, 24 e 25 
do referido diploma legal, declaradas pelo Secretário de Administração e Finanças, até o limite previsto para a modalidade convite;
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q) celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e termos aditivos, bem como rescisões e distratos, no interesse da Administração,  
observada a orientação da Presidência;
r) reconhecer dívida de exercícios anteriores com base em apuração em processo específico, quando envolver gastos acima do limite 
fixado em lei para a modalidade de convite;
s) autorizar alienação, cessão, transferência e outras formas de desfazimento de bens, observada a orientação da Presidência;
t) autorizar a saída, do Distrito Federal, de veículos de serviço; u) conceder a servidor as licenças previstas na legislação, bem como 
afastamento para participar  de curso ou programa de formação decorrente de aprovação preliminar em concurso público para 
provimento de outro cargo na administração pública federal;
v) conceder a servidor indenização, gratificação, adicional e outros direitos e vantagens previstos em lei ou regulamento.
XIII - submeter ao Presidente:
a) propostas de abertura de concurso público e de criação de comissão respectiva, incumbida de coordenar a elaboração dos editais,  
a realização do certame e a divulgação dos resultados, após homologação;
b) atos relativos a provimento de cargos públicos, bem como a concessão de aposentadorias e pensões;
c)  propostas  plurianual  e  orçamentária  anual,  pedidos  de  créditos  adicionais  e  emendas  aos  projetos  da  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nos prazos legais;
d) assuntos que ultrapassem os limites de sua alçada decisória e os que por sua natureza ou implicações mereçam orientação 
superior.
XIV - desempenhar as atribuições de ordenador de despesas;
XV - aprovar os padrões de contratos, acordos, demais ajustes e respectivos aditamentos;
XVII - exercer outras funções decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam atribuídas pela autoridade superior.
Parágrafo único. O Presidente, sempre que entender necessário, poderá praticar os atos de gestão elencados nas alíneas do inciso XII 
deste artigo.
SEÇÃO III
Dos Assessores-Chefes
Art. 64 São atribuições dos Assessores-Chefes:
I - planejar, coordenar, avaliar e controlar a execução das atividades da Assessoria da qual é titular;
II - assinar documentos afetos à Assessoria, observado o limite da sua atribuição;
III - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos;
IV -  zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da Assessoria,  comunicando ao setor competente 
qualquer irregularidade;
V - controlar os prazos de vigência dos contratos relativos à unidade, providenciando, tempestivamente, as renovações e aditivos;
VI - elaborar o relatório semestral das atividades de sua Assessoria;
VII - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam propostas pela autoridade superior.
SEÇÃO IV
Dos Assessores da Presidência, Vice-Presidência,
Corregedoria-Geral e dos Ministros
Art. 65 Aos Assessores compete:
I - examinar os processos recebidos no Gabinete, preparando-os para decisão;
II - elaborar as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas;
III - prestar assessoramento em matéria jurídica e administrativa;
IV - propor a adoção de medidas internas que visem ao aumento de produtividade.
SEÇÃO V
Dos Chefes de Gabinete do Ministro Presidente,
do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral e dos Ministros
Art. 66 Aos Chefes de Gabinete compete:
I - dirigir, coordenar e orientar os trabalhos do Gabinete, segundo as determinações do Ministro;
II - distribuir, entre os servidores lotados no Gabinete, as tarefas a eles pertinentes;
III - rever e conferir os expedientes a serem assinados pelo Ministro;
IV -  remeter  às  Secretarias  e  Coordenadorias  dos  órgãos  judicantes  e  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  para  as 
providências cabíveis, os processos nos quais o Ministro haja colocado o seu visto, ou exarado despacho;
V - registrar a freqüência dos servidores lotados no Gabinete;
VI - opinar sobre os pedidos de licença especial, ou para tratar de interesses particulares, dos servidores lotados no Gabinete;
VII - elaborar a escala de férias dos servidores no Gabinete, encaminhando-a à Coordenadoria de Informações Funcionais;
VIII - apresentar, mensalmente, a estatística dos trabalhos do Gabinete e o relatório anual das atividades desenvolvidas, quando 
determinado pelo Ministro;
IX - encarregar-se das audiências e da correspondência do Gabinete.
SEÇÃO VI
Dos Secretários
Art. 67 São atribuições comuns dos Secretários:
I - dirigir as atividades da respectiva Secretaria;
II - assistir as autoridades superiores, em assuntos relacionados a sua área de atuação;
III - submeter à aprovação da autoridade superior planos de ação e programas de trabalho da Secretaria, conforme as diretrizes por 
ela estabelecidas;
IV - assinar documentos afetos à Secretaria, observado o limite da sua atribuição;
V - aprovar, em sua área de atuação, os projetos básicos que orientam as aquisições e os processos licitatórios;
VI - controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações 
e aditivos;
VII - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos;
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal, do Presidente e da autoridade imediatamente superior;
IX - aprovar a escala de férias e controlar a freqüência dos servidores lotados no Gabinete da Secretaria;
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X - delegar competência aos Coordenadores, Assessores, Chefes de Divisão e Supervisores de Seção para a prática de atos que lhe 
são pertinentes, sem prejuízo de sua deliberação;
XI - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais colocados à disposição da Secretaria, comunicando ao 
setor competente a ocorrência de qualquer irregularidade;
XII - realizar, periodicamente, reuniões com os dirigentes das unidades vinculadas;
XIII - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam propostas pela autoridade superior.
Art. 68 São atribuições específicas do Secretário Judiciário:
I - zelar pelo cumprimento das normas processuais e regimentais pertinentes;
II - prestar informações às autoridades e entidades públicas sobre o andamento de feitos no Tribunal;
III - despachar com o Ministro Presidente os expedientes relativos à Secretaria Judiciária;
IV - encaminhar aos Gabinetes do Presidente, do Vice-Presidente e dos Ministros petições, processos, ofícios e outros documentos 
judiciais;
V - promover nas Coordenadorias próprias o controle dos processos registrados e dos pendentes de registro, dos processos autuados
e dos que esperam autuação ou distribuição, bem como o recebimento e controle dos agravos providos;
VI -  atualizar,  por determinação superior,  a  tabela de inclusão de Ministros  nos Órgãos Julgadores,  visando a distribuição de 
processos;
VII - supervisionar a atividade de classificação, autuação e distribuição de processos;
VIII  -  preparar e  supervisionar  o Plantão Judiciário  no recesso forense,  outros  feriados e finais  de semana, respondendo pela 
publicação dos expedientes da Presidência nesse período;
IX - providenciar o cumprimento de despachos proferidos pelo Presidente em petições avulsas e em processos não autuados;
X - acompanhar os trabalhos das Coordenadorias, buscando garantir os recursos necessários para atingir as metas traçadas pela 
Administração;
XI - determinar o arquivamento e o desarquivamento dos processos ou documentos judiciários;
XII - manter cadastro de estagiários credenciados pelos escritórios de advocacia.
Art. 69 São atribuições específicas do Secretário do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos serviços judiciários a cargo da Secretaria, respondendo perante o Presidente do 
Tribunal pela regularidade do serviço;
II - examinar, previamente, os processos, petições e outros documentos que devam ser submetidos ao Ministro Presidente, afetos ao 
Gabinete do Secretário, apresentando minuta de despacho, exposição de motivos ou informação;
III - analisar os pedidos incidentes formulados nos processos já distribuídos que estejam na competência da Presidência;
IV - corresponder-se, por determinação do Presidente do Tribunal, com órgãos da Administração Pública, sobre assuntos afetos à 
Secretaria;
V - secretariar as sessões solenes do Tribunal Pleno, providenciando a lavratura dos termos de posse dos Ministros e proceder à sua 
leitura no ato solene;
VI - secretariar as sessões de julgamento e de deliberações administrativas do Tribunal Pleno e do Órgão Especial;
VII - secretariar as sessões de julgamento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos e as audiências de conciliação e instrução;
VIII - despachar o expediente da Secretaria com o Presidente e demais Ministros integrantes do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e 
da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, conforme o caso;
IX - despachar o expediente das Coordenadorias das Seções Especializadas com o Presidente do Tribunal;
X - determinar o arquivamento de processos originários findos;
XI - acompanhar os trabalhos das Coordenadorias, buscando garantir os recursos necessários para atingir as metas traçadas pela 
Administração;
XII - delegar competência no âmbito da Secretaria.
Art. 70 São atribuições específicas do Secretário de Administração, Orçamento e Finanças:
I - acompanhar a tramitação e votação no Congresso Nacional dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias,  
dos orçamentos anuais, dos créditos adicionais e de outras matérias orçamentárias de interesse do Tribunal, propondo emendas ao 
Diretor-Geral quando necessário;
II - submeter ao Diretor-Geral as propostas plurianual e orçamentária anual, bem como as de alterações no anteprojeto da LDO e os 
pedidos de abertura de créditos adicionais;
III - apresentar o relatório de gestão fiscal e subsídios ao relatório de gestão e seus demonstrativos para instruir a Tomada de Contas 
Anual;
IV -  firmar declaração  relativa  à despesa,  na  forma dos artigos  16 e 17 da  Lei  Complementar  n.º  101/1999,  nos respectivos 
processos de pessoal, aquisições e serviços e outros que se fizerem necessários;
V -  submeter  ao Diretor-Geral propostas de abertura, revogação ou anulação de licitação, bem como de contratos,  convênios, 
acordos e demais ajustes e suas revisões e aditamentos, quando compreenderem valores acima de sua alçada decisória;
VI - propor ao Diretor-Geral a alienação e baixa de material e bens móveis inservíveis, antieconômicos ou ociosos;
VII - praticar os seguintes atos de gestão, até o limite de gastos fixado em lei para licitação na modalidade convite:
a) declarar, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, as dispensas e inexigibilidades de licitação previstas em seus artigos 17, 24  
e 25;
b) assinar contratos, convênios, acordos, outros ajustes e seus aditamentos, bem como suas rescisões e distratos, inclusive aqueles 
decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação, ratificadas pelo Diretor-Geral;
c) autorizar a substituição de garantia exigida nos processos licitatórios e nos contratos, bem como a liberação e restituição, quando 
comprovado o cumprimento das obrigações;
d) reconhecer dívida de exercícios anteriores com base em apuração em processo específico;
e) autorizar ressarcimentos diversos, mediante manifestação conclusiva da área correspondente;
f) autorizar o pagamento de multas de trânsito, sem prejuízo da posterior ação regressiva.
VIII - aplicar penalidades a licitantes, fornecedores e prestadores de serviços, excetuada a prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei n.º  
8.666/93;
IX - designar representante da Administração para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, nos termos do art. 67 
da Lei n.º 8.666/93;
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X - designar comissão de recebimento de material, obras e serviços conforme as exigências dos arts. 15, § 8.º e 73 da Lei n.º  
8.666/93;
XI  -  designar  comissão  para  alienação  e  desfazimento  de  documentos  bibliográficos,  encaminhados  pela  Coordenadoria  de 
Documentação.
Parágrafo único. O Diretor-Geral poderá, sempre que entender necessário, praticar os atos de gestão elencados nos incisos de VII a 
XI deste artigo.
Art. 71 São atribuições específicas do Secretário de Gestão
de Pessoas:
I - declarar a vacância de cargo de provimento efetivo, em decorrência de posse em outro cargo público inacumulável;
II - interromper, mediante solicitação, férias e licenças de servidor;
III - conceder auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, licença à adotante e licença-paternidade;
IV - autorizar consignação em folha de pagamento, mediante solicitação do interessado;
V - homologar resultado final de avaliação de desempenho de servidor em estágio probatório;
VI - autorizar:
a) revisão de vantagens, direitos e benefícios concedidos a servidor;
b) averbação de tempo de serviço, mediante solicitação de servidor;
c) inclusão e exclusão de dependentes em assentamentos funcionais.
VII - propor alterações quanto aos benefícios sociais e promover sua permanente atualidade;
VIII - autorizar a inclusão e a exclusão de beneficiários no Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais e 
Programa de Assistência Pré-escolar;
Parágrafo  único.  As  atribuições  contidas  no  inciso  VI,  bem  como  no  inciso  VIII,  poderão  ser  delegadas,  delimitando-se 
especificamente o limite de abrangência da delegação.
Art. 72 São atribuições específicas do Secretário de Tecnologia da Informação:
I - propor à Presidência soluções de tecnologia de informação para melhor e pronto atendimento das necessidades identificadas ou 
demandadas no âmbito do Tribunal; <!ID1360901-3>
II - promover permanente ajuste nos sistemas aplicativos do Tribunal, para melhor racionalidade administrativa, otimização dos 
recursos e plena satisfação das necessidades dos usuários;
III - promover a integração dos sistemas informatizados do Tribunal para melhor utilização dos recursos computacionais e efetivo 
atendimento das necessidades do serviço;
IV - manter intercâmbio com as áreas congêneres dos tribunais superiores e tribunais regionais, com vistas a identificar as melhores 
soluções para os problemas comuns aos órgãos do Poder Judiciário da União;
V - aprovar a concessão de senhas de acesso ao hardware disponível e às suas bases de dados, controlando sua utilização;
VI - submeter à aprovação da Presidência padrões de hardware e software a serem adotados nas estações de trabalho do Tribunal;
VII - submeter à aprovação da Presidência normas de acesso às áreas sensíveis da Secretaria, criando padrões de fiscalização;
VIII - emitir parecer nas solicitações de compra de equipamentos de informática a serem utilizados no Tribunal, bem como de 
desenvolvimento ou contratação de software;
IX - zelar pela segurança dos acessos às informações residentes nas bases de dados do Tribunal.
Art. 73 São atribuições específicas do Secretário de Controle da Justiça do Trabalho:
I - zelar pelo cumprimento das normas que regem a administração contábil, orçamentária, financeira e patrimonial;
II  -  propor  medidas  a  serem observadas pela  unidade  gestora,  visando à  sua  conformidade com as  normas  de  administração 
financeira, de contabilidade e de auditoria;
III  -  responder  pela  exatidão  das  contas  e  pela  oportuna  apresentação  aos  órgãos  competentes  de  balancetes,  balanços, 
demonstrativos e informações sobre atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
IV - apresentar ao Presidente do Tribunal, nos prazos legais, os processos de Tomada de Contas dos gestores e responsáveis por  
bens e valores públicos, com os respectivos relatórios, certificados e pareceres de auditoria;
V -  determinar  providências  indispensáveis  ao  resguardo  do  interesse  público  e  à  probidade  na  aplicação  do  dinheiro  ou  na 
utilização de bens públicos, caso sejam constatadas irregularidades; VI - acompanhar a apreciação e o julgamento das contas dos 
gestores,  efetuados pelo Tribunal de Contas da União, determinando providências para atendimento tempestivo das diligências 
solicitadas;
VII - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria;
VIII - propor a realização de auditorias nas unidades gestoras do Tribunal, com indicação da equipe responsável em cada uma delas;
IX - recomendar a instauração de inquérito administrativo sempre que os relatórios de auditoria revelarem situações anormais, as 
providências  indicadas  aos  gestores  não  forem  oportunamente  tomadas  ou  justificadas,  ou  ainda  quando  as  evidências  de 
irregularidades aconselharem tal medida;
X  -  comunicar  às  autoridades  competentes  os  resultados  apurados  nas  auditorias,  encaminhando  os  respectivos  processos  e 
certificados;
XI - encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, a relação dos responsáveis por dinheiros, valores e outros bens 
públicos, comunicando, trimestralmente, as alterações verificadas;
XII - impugnar, mediante representação, quaisquer atos de gestão sobre os quais incidam proibições legais, dando disso ciência ao 
Diretor-Geral;
XIII - representar o Tribunal junto aos órgãos de controle interno e externo da União.
SEÇÃO VII
Dos Coordenadores
Art. 74 São atribuições comuns aos Coordenadores:
I - realizar a supervisão das atividades da Coordenadoria;
II - assistir as autoridades superiores em assuntos de sua competência;
III - controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações 
e aditivos;
IV - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos;
V - assinar documentos afetos à Coordenadoria, observado o limite de suas atribuições;
VI - promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade;
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VII - avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o superior hierárquico na definição de diretrizes;
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal, do Presidente, do Diretor-Geral e do Secretário;
IX - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais colocados à disposição da Coordenadoria, comunicando
ao setor competente qualquer irregularidade;
X - controlar a freqüência dos servidores da Coordenadoria;
XI - aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Coordenadoria;
XII - fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos;
XIII - receber, distribuir, informar e despachar processos;
XIV - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam designadas pela autoridade superior.
Art. 75 São atribuições específicas dos Coordenadores dos Órgãos Julgadores:
I - secretariar as sessões de julgamento;
II - prestar informações necessárias à expedição de certidões e outros fins, atender partes, advogados e demais interessados;
III - zelar pelo cumprimento das normas processuais e regimentais pertinentes;
IV - providenciar a comunicação das decisões;
V - despachar os expedientes relativos às Turmas com os respectivos Presidentes;
VI - coordenar a execução dos serviços de citação, notificação e intimação;
VII - providenciar o cumprimento de despachos e decisões monocráticas proferidas pelo Presidente em petições avulsas.
Art. 76 São atribuições específicas do Coordenador de Saúde:
I - conceder:
a) licença para tratamento de saúde;
b) licença à gestante;
c) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.
II - autorizar a inclusão e a exclusão de beneficiários no Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais;
III - propor alterações quanto ao Plano de Assistência à Saúde e promover sua permanente atualização.
Art. 77 Outras atribuições específicas dos Coordenadores serão descritas no Manual de Organização do Tribunal.
SEÇÃO VIII
Dos Assessores da Diretoria-Geral e Secretarias
Art. 78 São atribuições dos Assessores:
I - instruir processos administrativos que lhes sejam submetidos;
II - elaborar minutas de despachos;
III - propor ao dirigente da unidade estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos e à racionalização 
dos trabalhos;
IV - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam propostas pela autoridade superior.
SEÇÃO IX
Dos Presidentes das Comissões e do Pregoeiro
Art. 79 São atribuições do Presidente da Comissão Permanente Disciplinar:
I - assinar documentos afetos à Comissão Disciplinar, observando o limite de suas atribuições;
II - designar servidor para atuar como secretário da Comissão, podendo a indicação recair em um de seus membros;
III  -  denegar  pedidos  e  diligências  considerados  impertinentes,  meramente  protelatórios  ou  de  nenhum  interesse  para  o 
esclarecimento dos fatos;
IV - expedir mandado de intimação de testemunhas;
V - expedir mandado de citação do servidor indiciado para apresentar defesa escrita no prazo legal;
VI - solicitar a nomeação de defensor dativo após a lavratura do termo de revelia;
VII - submeter ao Diretor-Geral da Secretaria o processo disciplinar com o relatório conclusivo da Comissão;
VIII - manter sigilo sobre o objeto do processo disciplinar, bem como das informações e fatos apurados;
IX -  zelar  pela guarda,  uso e conservação dos materiais  e  bens patrimoniais da Comissão,  comunicando ao setor competente 
qualquer irregularidade;
X - determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das tarefas de sua área de atuação;
XI - elaborar o relatório anual das atividades de sua Comissão;
XII - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou que lhe sejam propostas pela autoridade superior.
Art. 80 São atribuições do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e do Pregoeiro
I - analisar processos relativos a pedidos de aquisições de bens ou de prestação de serviços, oriundos de unidades do Tribunal;
II - diligenciar para obter esclarecimentos, dos licitantes ou das unidades do Tribunal, visando à eliminação de eventuais falhas ou 
imperfeições constantes dos processos licitatórios;
III - retificar editais, ouvida a Assessoria Jurídica, e promover correções ou adendos em virtude de imperfeições detectadas;
IV - encaminhar à Imprensa Oficial e aos jornais de grande circulação, para publicação, documentos relativos a licitações;
V - manter contatos com o público interno e externo respondendo ou formulando consultas, bem como prestando informações com 
o objetivo de solucionar questões relativas a licitações;
VI - assinar documentos afetos à sua atribuição;
VII  -  zelar  pela  guarda,  uso  e  conservação  dos  materiais  e  bens  patrimoniais  colocados  à  disposição,  comunicando  ao  setor 
competente qualquer irregularidade;
VIII - determinar o suprimento de materiais necessários à execução das tarefas de sua área de atuação;
IX - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou que lhe sejam designadas pela autoridade superior.
SEÇÃO X
Dos Chefes de Divisão
Art. 81 São atribuições dos Chefes de Divisão:
I - realizar a supervisão das atividades da Divisão;
II - assistir as autoridades superiores em assuntos de sua competência;
III - controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações 
e aditivos;
IV - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos;

21



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

V - assinar documentos afetos à Divisão, observado o limite de suas atribuições;
VI - promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade;
VII - avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o superior hierárquico na definição de diretrizes;
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos superiores hierárquicos;
IX - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais colocados à disposição da Divisão, comunicando ao 
setor competente qualquer irregularidade;
X - controlar a freqüência dos servidores da Divisão;
XI - aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Divisão, quando for o caso;
XII - fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos;
XIII - receber, distribuir, informar e despachar processos;
XIV - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam designadas pela autoridade superior.
SEÇÃO XI
Dos Chefes do Cerimonial e da Ouvidoria
Art. 82 São atribuições dos Chefes do Cerimonial e da Ouvidoria:
I - realizar a supervisão das atividades da unidade;
II - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos;
III - assinar documentos afetos à unidade, observado o limite de suas atribuições;
IV - promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade;
V - avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o superior hierárquico na definição de diretrizes;
VI - cumprir e fazer cumprir as decisões dos superiores hierárquicos;
VII - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais colocados à disposição da unidade, comunicando ao 
setor competente qualquer irregularidade;
VIII - controlar a freqüência dos servidores da unidade;
IX - aprovar a escala de férias dos servidores lotados na unidade, quando for o caso;
X - fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos;
XI - receber, distribuir, informar e despachar processos;
XII - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam designadas pela autoridade superior.
SEÇÃO XII
Dos Supervisores de Seção
Art. 83 São atribuições dos Supervisores de Seção:
I - distribuir tarefas aos subordinados, bem como orientar e supervisionar sua execução;
II - assistir o superior imediato em assuntos de sua atribuição, mantendo-o informado quanto ao andamento dos serviços da Seção;
III - controlar a tramitação de processos e documentos;
IV - informar à autoridade superior, com a antecedência
necessária, a necessidade de renovação dos contratos geridos pela Seção;
V - manter organizado e atualizado o arquivo de toda a documentação necessária à sua área de atuação, observadas as regras de 
gestão documental;
VI - sugerir a adoção de procedimentos que visem à melhoria na execução das atividades da Seção;
VII - assegurar o cumprimento das normas emanadas da Administração do Tribunal;
VIII - zelar pelo constante aperfeiçoamento dos servidores lotados na Seção;
IX - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais colocados à disposição da Seção, comunicando ao setor 
competente qualquer irregularidade;
X - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou que lhe sejam designadas pela autoridade superior.
TÍTULO IV
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 84 O Quadro de Pessoal da Secretaria é composto de cargos efetivos, organizados em carreiras, cargos em comissão e funções 
comissionadas, criados por lei.
Art.  85 Será fixada em ato próprio a lotação dos cargos efetivos,  cargos em comissão e funções comissionadas nas unidades 
componentes da estrutura orgânica do Tribunal.
Art. 86 As atribuições dos cargos efetivos e das funções comissionadas constarão de Resolução Administrativa aprovada pelo Órgão 
Especial.
TÍTULO V
DOS INSTITUTOS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
CAPÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
Art. 87 Os servidores do Quadro de Pessoal, ocupantes de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas, estão 
sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União e, no caso dos que não têm vínculo efetivo com a União, também 
ao Regime Geral da Previdência Social ou ao regime próprio de previdência.
Art. 88 Subsidiariamente, serão regulamentados pelo Presidente, por proposta do Diretor-Geral, os diversos institutos da legislação 
de pessoal e outros assuntos pertinentes à gestão de pessoas.
Art. 89 Na ausência de norma própria, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, concernentes a pessoal, serão observados 
na Secretaria, salvo se o Tribunal der interpretação diversa às leis regulamentadas.
CAPÍTULO II
DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Art. 90 A Secretaria do Tribunal funcionará de segunda a sexta-feira e atenderá ao público externo no horário estabelecido em 
Resolução Administrativa de iniciativa do Presidente.
Art. 91 O expediente diário dos servidores deverá ser cumprido no período compreendido entre 7 e 20 horas.
Parágrafo único. Excepcionalmente, havendo necessidade justificada de serviço, poderá ser fixado horário de expediente diverso do 
estabelecido no caput.
Art. 92 Os servidores cumprirão expediente fixado em razão das atribuições dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do 
trabalho semanal de:
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I - quarenta horas, para os servidores ocupantes de cargo em comissão, níveis CJ-1 a CJ-4 e de função comissionada, nível FC-6;
II - trinta e cinco horas, para os demais servidores.
§  1.º  A duração  do expediente dos servidores  que  exerçam profissão  regulamentada e que  não estejam investidos em função 
comissionada subordina-se à jornada estabelecida na respectiva legislação.
§ 2.º Os servidores ocupantes de cargo em comissão e os exercentes de função comissionada poderão ser convocados sempre que 
houver interesse da Administração.
Art. 93 O horário do pessoal dos Gabinetes dos Ministros será o fixado nos termos do art. 293 do Regimento Interno.
Art.  94  A  prestação  de  serviço  extraordinário  será  permitida  para  atender  a  situações  excepcionais  e  temporárias,  na  forma 
disciplinada em ato do Presidente do Tribunal.
§  1.º  Será  considerado como serviço  extraordinário  aquele  que  exceder  a  jornada de  trabalho,  não  passível  de  compensação, 
estabelecida em ato próprio.
§ 2.º Observar-se-á o limite de duas horas diárias, quarenta e quatro horas mensais e cento e trinta e quatro horas anuais, podendo 
ser excedidos os limites com autorização prévia do Presidente.
CAPÍTULO III
DAS SUBSTITUIÇÕES E DAS FÉRIAS
Art. 95 São substituídos nos impedimentos, afastamentos e ausências eventuais:
I - o Diretor-Geral da Secretaria e o Secretário-Geral da Presidência, por Secretário, Chefe de Gabinete ou Assessor designado pelo 
Presidente;
II - os Chefes de Gabinete, por servidor indicado pelo Ministro respectivo;
III - os Secretários, por ocupante de cargo em comissão;
IV - os Coordenadores, Assessores-Chefes, Chefes de Divisão, Chefe do Cerimonial da Presidência e Chefe da Ouvidoria, por 
ocupante de cargo em comissão ou de função comissionada;
V - os Supervisores de Seção, por servidor designado pela autoridade superior.
Parágrafo único. Os servidores serão previamente designados para as substituições a que se refere este artigo.
Art. 96 O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, efetuando-se o 
pagamento respectivo na proporção dos dias de efetiva substituição.
§ 1.º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto acumulará as atribuições decorrentes da substituição com as do cargo ou função 
de que seja titular e será retribuído com a remuneração que lhe for mais vantajosa;
§  2.º  Após  os  primeiros  trinta  dias,  o  substituto deixará  de  acumular,  passando a  exercer  somente  as  atribuições inerentes  à 
substituição e a perceber a remuneração correspondente.
Art.  97 Os servidores gozam férias anuais de trinta dias, preferencialmente nas épocas correspondentes às férias coletivas dos 
Ministros, sendo-lhes facultado parcelá-las, em até três períodos de no mínimo dez dias.
§ 1.º Na organização da escala de férias, ter-se-á em vista a necessidade do funcionamento permanente de todas as unidades, com o 
mínimo de um terço de sua lotação.
§ 2.º Caso o servidor opte por parcelar suas férias, um dos períodos deverá, preferencialmente, recair em janeiro ou julho, meses 
correspondentes às férias coletivas dos Ministros.
§ 3.º É vedado ao titular de qualquer unidade, de qualquer nível hierárquico, e ao seu substituto formalmente designado utilizar 
férias no mesmo período.
§ 4.º O disposto neste artigo não se aplica a servidor enquadrado no artigo 79 da Lei n.º 8.112/1990. <!ID1360901-4>
CAPÍTULO IV
DAS NORMAS DE CONDUTA
SEÇÃO I
Dos Princípios Éticos
Art. 98 Será instituído por ato próprio um conjunto de princípios e valores objetivando:
I - estabelecer os deveres fundamentais dos servidores e as condutas vedadas;
II - preservar a imagem e a reputação do servidor que se conduz em conformidade com as normas éticas.
Art. 99 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a preservação do patrimônio, da honra e da tradição dos serviços públicos e a  
conduta  ética  devem ser  observados  pelos  servidores  do  Tribunal  com vistas  ao  atendimento  do  princípio  da  moralidade  da 
Administração Pública.
Art. 100 O servidor deve atentar para que os atos da vida particular não comprometam o exercício das atribuições do cargo que 
ocupa.
Art.  101 Salvo os casos previstos  em lei,  a  publicidade dos atos  administrativos constitui  requisito  de  eficácia e  moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético.
Art. 102 O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária à pessoa interessada ou à Administração Pública, 
sendo condenável a prática da opressão, da mentira e do erro.
SEÇÃO II
Da Ética para a Alta Administração
Art. 103 Os servidores nomeados ou designados para o exercício
dos cargos em comissão de níveis CJ-3 e CJ-4, tendo em vista a natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas, além das 
normas gerais de conduta ética.
Art. 104 No exercício de suas funções, as autoridades investidas no TST deverão pautar-se por padrões especiais de ética, sobretudo 
no que diz respeito à integridade, à moralidade, à transparência e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público 
em geral.
Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da autoridade na relação entre suas atividades públicas e 
privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesse.
Art. 105 A autoridade não poderá receber qualquer remuneração, benefício, vantagem ou favor de particular, que possa gerar dúvida 
sobre sua probidade ou honorabilidade.
Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual 
remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão 
a ser tomada pela autoridade.
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Art. 106 É permitido à autoridade o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos  
de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função, nos termos da lei.
Art. 107 É vedado aceitar presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.
Parágrafo único. Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para a autoridade, serão 
doados a entidades de caráter filantrópico ou cultural.
Art. 108 As negociações que envolvam conflito de interesses, bem como as propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor 
privado,  deverão  ser  imediatamente  informadas  pela  autoridade  ao  superior  hierárquico,  independentemente  de  aceitação  ou 
rejeição.
Art. 109 A violação das normas de conduta ética acarretará aplicação das penalidades de censura ou advertência, cabendo, se houver  
fato novo, a interposição de pedido de reconsideração.
TÍTULO VI
DO MANUAL DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS
Art.  110  Será  estabelecido  por  ato  do  Presidente  manual  próprio  destinado  a  estabelecer,  com  base  nos  conceitos  deste 
Regulamento, padrões de forma e de fundo aos atos oficiais administrativos do Tribunal e a dar caráter dinâmico à comunicação 
institucional, servindo de roteiro para a redação de atas, portarias, ofícios, memorandos, instruções normativas e despachos, entre 
outros documentos.
§ 1.º O Manual de Atos Oficiais Administrativos exporá, de forma clara e concisa, além dos padrões de emissão dos principais  
documentos oficiais utilizados no Tribunal, os critérios mínimos a serem atendidos no ato de sua elaboração, trazendo, em relação a
cada tipo de documento, sua definição, sua estrutura, os requisitos mínimos de forma e o modelo respectivo.
§ 2.º O manual será mantido atualizado pela Assessoria de Gestão Estratégica.
Art. 111 A redação de atos oficiais deve obedecer a princípios elementares de estruturação de texto, válidos também para qualquer 
tipo de escrita  que  privilegie  a  transparência  e  a  comunicabilidade,  a  simplicidade,  a  objetividade,  a  concisão  e  a  clareza  da 
exposição.
TÍTULO VII
DA GESTÃO ESTRATÉGICA
Art.  112 A Administração deverá atuar  de modo estratégico e empreendedor,  de forma que a gestão se caracterize por ações 
proativas e decisões tempestivas, com foco em resultados e na satisfação de jurisdicionados e usuários, a par da correta aplicação 
dos recursos públicos.
Art. 113 As ações serão estruturantes e sinérgicas e deverão ensejar a construção de novos paradigmas, a agregação de valores e a 
fundamentação das atividades nos aspectos relevantes da qualidade, na cultura da eficiência e na disseminação de práticas bem-
sucedidas de gestão.
Art.  114  Dever-se-á  aproveitar  o  patrimônio  intelectual  interno  e  as  contribuições  externas  relevantes,  de  modo responsável, 
transparente e ético.
Art. 115 Deverá ser designada comissão permanente de planejamento estratégico integrada pelo Secretário-Geral da Presidência, 
Diretor-Geral da Secretaria, Secretário-Executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, um representante dos Gabinetes: da
Vice-Presidência,  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  e  do  Ministro  mais  antigo  que  ainda  não  tenha  integrado  a 
Administração Superior.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  116  As  alterações  que  se  fizerem  necessárias  no  Regulamento  dar-se-ão  por  meio  de  Ato  Regulamentar  baixado  pelo 
Presidente, decorrente de sua decisão ou de deliberação do Órgão Especial do Tribunal.
§  1.º  Alterações  redacionais  de  simples  denominação,  remissão  à  norma legal  ou  outras  que  não impliquem modificação  de 
conteúdo poderão ser introduzidas no Regulamento pelo Presidente do Tribunal.
§ 2.º O Diretor-Geral apresentará ao Presidente, no primeiro semestre do exercício, versão atualizada deste Regulamento.
Art. 117 São substituídos por este Regulamento e ficam conseqüentemente revogados os atos normativos que versem sobre matéria 
nele regulada e quaisquer disposições em contrário."
Brasília, 28 de agosto de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(*) Republicada em razão de erro material.

15) RESOLUÇÃO No- 22, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista o decidido no 
Processo n. 2006160204, em sessão realizada em 27 de agosto de 2008, e
CONSIDERANDO os procedimentos a serem adotados no processamento de feitos para a Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, resolve:
Art.  1º  Aprovar e editar  o Regimento Interno da Turma Nacional  de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais em anexo.
Art. 2º Revogar as Resoluções n. 390, de 17 de setembro de 2004, n. 560, de 26 de junho de 2007, e n. 586, de 27 de novembro de  
2007.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. CESAR ASFOR ROCHA

ANEXO
REGIMENTO INTERNO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
PARTE I
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
TÍTULO I
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
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CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 1º A Turma de Uniformização, em âmbito nacional, é presidida pelo Ministro Coordenador-Geral da Justiça Federal, compõe-
se de dez juízes federais como membros efetivos e tem a designação de Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais.
§ 1º A Turma Nacional de Uniformização - TNU, com sede na Capital Federal, funciona em plenário junto ao Conselho da Justiça 
Federal, onde ocorrem as sessões de julgamento, podendo realizá-las fora da sede, conforme a necessidade ou conveniência.
§ 2º Os membros efetivos são indicados pelos Tribunais Regionais Federais, sendo dois juízes federais de cada Região, escolhidos 
dentre os integrantes de Turmas Recursais, com mandato de dois anos, vedada a recondução.
§ 3º Os membros suplentes são indicados pelos Tribunais Regionais Federais, sendo dois juízes federais de cada Região, escolhidos 
de acordo com o critério do parágrafo anterior, e serão convocados na ordem de antigüidade na carreira.
§ 4º Os juízes terão assento segundo a ordem de antigüidade na Turma e subsidiariamente na carreira.
CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES
Art.  2º O Presidente será substituído, nas ausências ou impedimentos, pelo Ministro que o seguir na ordem de antiguidade no 
Conselho da Justiça Federal.
Art. 3º O membro efetivo será substituído, em suas ausências, pelo suplente da respectiva Região. Ocorrendo vacância, o sucessor 
completará o mandato, escolhendo-se novo suplente.
Art. 4º O Presidente e os juízes declarar-se-ão suspeitos ou impedidos, nos casos previstos em lei. Processar-se-á o incidente na 
forma da lei processual, quando suscitado pela parte.
Art. 5º Terminado o mandato do relator, os processos distribuídos serão atribuídos ao nomeado para preencher a vaga.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 6º Compete à Turma Nacional processar e julgar o incidente de uniformização de interpretação de lei federal em questões de  
direito material:
I - fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões;
II - em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal 
de Justiça; ou
III - em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo  único.  A  Turma  Nacional  de  Uniformização  poderá  responder  a  consulta,  sem efeito  suspensivo,  formulada  pelos 
coordenadores dos Juizados Especiais Federais, pelas Turmas Recursais ou Regionais sobre matéria processual, quando verificada 
divergência no processamento dos feitos.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE
Art. 7º Compete ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização:
I - presidir e supervisionar a distribuição dos feitos aos juízes da Turma Nacional de Uniformização e assinar a respectiva ata;
II - convocar os juízes para as sessões ordinárias e extraordinárias;
III - dirigir os trabalhos da Turma Nacional de Uniformização, presidindo as sessões de julgamento;
IV - manter a ordem nas sessões, adotando para isso as providências necessárias;
V - proferir o voto de desempate em feitos cíveis;
VI - decidir, a requerimento da parte, sobre a admissibilidade do incidente indeferido pelo Presidente da Turma Recursal ou pelo 
Presidente da Turma Regional;
VII - determinar antes da distribuição:
a) a devolução dos feitos que versarem sobre questão já julgada, para que a Turma Recursal ou a Turma Regional proceda à 
manutenção ou à adequação do acórdão recorrido, conforme o caso;
b) a devolução dos incidentes de uniformização admitidos na origem que tenha por inadmissíveis;
c)  o  sobrestamento  dos  feitos  que  tratem  de  questão  sob  apreciação  ou  em  vias  de  ser  apreciada  pela  Turma  Nacional  de 
Uniformização;
VIII - sobrestar os feitos que tratem de questão constitucional cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal 
Federal, quando ainda não realizado o respectivo julgamento de mérito do recurso extraordinário;
IX - decidir sobre a admissibilidade do incidente de uniformização dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;
X - decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal;
XI - prestar informações ao Ministro-Relator sobre os incidentes de uniformização dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça e sobre 
os recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal;
XII - dirimir dúvidas relacionadas às questões de ordem e demais incidentes processuais;
XIII - superintender os serviços administrativos da Turma Nacional de Uniformização;
XIV - apresentar ao presidente do Conselho da Justiça Federal relatório anual das atividades da Turma, no mês de dezembro de cada 
ano.
SEÇÃO II
DO RELATOR
Art. 8º Compete ao relator:
I - ordenar e dirigir o processo;
II - submeter à Turma as questões de ordem;
III - pedir dia para julgamento dos feitos;
IV - apresentar em mesa para julgamento os feitos que independem de pauta;
V - requisitar informações;
VI - colher a manifestação do Ministério Público Federal, quando for o caso;
VII - conceder medidas liminares ou cautelares em feitos de natureza civil ou penal, na forma da lei processual;
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VIII - determinar a suspensão do processo quando o mesmo tema ou questão prejudicial estiver pendente de apreciação na Turma 
Nacional de Uniformização, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal;
IX - negar seguimento ao incidente manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou em confronto com súmula ou 
jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal;
X - dar provimento ao incidente se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da 
Turma Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, podendo determinar o retorno 
dos autos à origem para a devida adequação;
XI - redigir o acórdão quando seu voto for o vencedor no julgamento;
XII - homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento.
SEÇÃO III
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Art. 9º Perante a Turma Nacional de Uniformização oficiará, como fiscal da lei, membro do Ministério Público Federal.
Art. 10. O Ministério Público Federal manifestar-se-á nas oportunidades previstas em lei.
SEÇÃO IV
DA SECRETARIA
Art. 11. São atribuições da Secretaria da Turma Nacional de Uniformização:
I  -  adotar  as providências necessárias ao uso do meio eletrônico para o trâmite de autos virtuais entre a Turma Nacional  de  
Uniformização e as Turmas Recursais ou Regionais, bem como ao devido processamento desses recursos;
II - disponibilizar no portal da Justiça Federal o recebimento dos autos do processo, o cadastro do incidente de uniformização com a 
indicação da matéria versada e o andamento processual;
III - executar as atividades relacionadas à publicação dos expedientes e atos processuais, à expedição de mandados e cartas de 
intimação, à carga dos autos dos processos e ao recebimento e juntada de petições dirigidas à Turma Nacional de Uniformização;
IV - cumprir as rotinas inerentes à organização dos autos dos processos destinados à distribuição, bem como aquelas relativas à 
sessão de julgamento;
V - distribuir via correio eletrônico, entre os juízes da Turma Nacional de Uniformização, o relatório dos feitos incluídos em pauta;
VI - publicar no Diário da Justiça, ou por outro meio legalmente eficaz, as decisões da Turma Nacional de Uniformização e as de 
seu Presidente.
Art. 12. Compete ao Secretário:
I - supervisionar, coordenar e dirigir as atividades administrativas da Secretaria e as relacionadas à tramitação dos feitos;
II - secretariar as sessões de julgamento da Turma Nacional de Uniformização e lavrar as respectivas atas;
III - proceder à distribuição dos processos, sob a supervisão do Presidente;
IV - assessorar o Presidente e os juízes da Turma Nacional de Uniformização nos assuntos relacionados à Secretaria;
V  -  submeter  à  consideração  e  apreciação  do  Presidente  da  Turma  Nacional  de  Uniformização  matérias  administrativas  ou 
processuais relativas às Turmas Regionais, Recursais e aos Juizados Especiais Federais.
PARTE II
DO PROCESSO
TÍTULO I
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
CAPITULO I
DO PROCESSAMENTO
Art. 13. O incidente de uniformização dirigido à Turma Nacional será submetido ao Presidente da Turma Recursal ou ao Presidente 
da Turma Regional, no prazo de dez dias, a contar da publicação, com cópia dos julgados divergentes e a demonstração do dissídio.
Parágrafo único. O requerido será intimado perante o juízo local para, no mesmo prazo, apresentar contra-razões.
Art. 14. Em todas as fases do processo poderá ser utilizada, por determinação do Presidente da Turma Nacional, a informatização 
regulada em lei para a prática e comunicação de qualquer ato processual.
Art. 15. O Presidente da Turma Recursal ou o Presidente da Turma Regional decidirão preliminarmente sobre a admissibilidade do 
incidente de uniformização.
§ 1º Não será admitido o incidente de uniformização que versar sobre matéria já decidida pela Turma Nacional de Uniformização.
§ 2º Incidentes de uniformização idênticos recebidos nas Turmas Recursais ou Regionais ficarão sobrestados antes de ser realizado o 
juízo  preliminar  de  admissibilidade se,  sobre o mesmo tema,  outro incidente  já  tiver  sido apresentado ou estiver  em vias  de 
apresentação na Turma Nacional de Uniformização.
§ 3º No que se refere ao parágrafo anterior, a decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização, no incidente que versar 
sobre a questão discutida, deve ser adotada pela turma de origem para fins de adequação ou manutenção do acórdão recorrido.
§ 4º Em caso de inadmissão preliminar, a parte poderá requerer nos próprios autos, no prazo de dez dias, a contar da publicação da 
decisão recorrida, que esta seja submetida ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização, que decidirá de modo irrecorrível.
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO REGISTRO DOS FEITOS
Art. 16. As petições e os processos serão recebidos no protocolo do Conselho da Justiça Federal.
Art.  17.  A  Secretaria  da  Turma  Nacional  praticará  os  atos  necessários  ao  registro  dos  feitos,  observadas  as  classes  e  a 
individualização dos assuntos, bem como procederá à divulgação do andamento processual no portal da Justiça Federal.
CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 18. A distribuição dos processos será feita em sessão pública e realizada por sorteio em meio eletrônico ou manual.
Art. 19. A distribuição far-se-á entre os juízes em exercício na Turma Nacional, observado o critério da proporcionalidade.
§ 1º A distribuição observará as leis processuais aplicáveis à espécie.
§ 2º A redistribuição ocorrerá nos casos de conexão, continência, impedimento, suspeição ou afastamento do relator por mais de 
sessenta dias.
Art. 20. Após a distribuição, os processos permanecerão na Secretaria da Turma Nacional pelo prazo de quarenta e oito horas.
CAPÍTULO III
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DA PAUTA DE JULGAMENTO
Art. 21. Caberá ao relator selecionar e preparar os processos a serem incluídos em pauta, encaminhando listagem à Secretaria da 
Turma Nacional para a devida publicação.
Art.  22. A pauta de julgamento será publicada no Diário da Justiça,  afixada em lugar acessível ao público na sede da Turma 
Nacional de Uniformização e disponibilizada no portal da Justiça Federal.
§ 1º A publicação a que se refere o caput antecederá em quarenta e oito horas, no mínimo, à sessão de julgamento na qual os 
processos possam ser chamados, e será certificada nos autos.
§ 2º A publicação de editais relativos às sessões extraordinárias de julgamento observará o prazo estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 23. Nos julgamentos à distância ou realizados fora da sede da Turma Nacional de Uniformização, constarão do edital da pauta  
os locais onde será feita a transmissão ou onde se darão os atos correspondentes.
Art. 24. Independem de pauta:
I - o julgamento dos embargos declaratórios, dos pedidos de reconsideração e dos agravos;
II - as questões de ordem sobre o processamento de feitos.
CAPÍTULO IV
DA SESSÃO DE JULGAMENTO
Art.  25.  A  Turma Nacional  de  Uniformização reunir-se-á  com a  presença  de,  no mínimo,  sete  juízes,  além do  Presidente,  e 
deliberará por maioria simples.
§ 1º As sessões e votações serão públicas, observada, quando for o caso, a restrição à presença de terceiros prevista no art. 93, inc. 
IX, da Constituição Federal.
§ 2º As sessões de julgamento poderão ser realizadas por meio eletrônico, observada a legislação própria.
Art. 26. O relator ordenará, se for o caso, no prazo de dez dias, o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público Federal, 
que disporá do mesmo prazo para oferecer parecer.
Art.  27. Com ou sem manifestação do órgão do Ministério  Público Federal,  o  relator,  em dez dias,  redigirá exposição que a 
Secretaria distribuirá, via correio eletrônico, aos juízes da Turma Nacional de Uniformização.
Art. 28. É facultado às partes, por seus advogados, apresentar memoriais e produzir sustentação oral, por dez minutos, prorrogáveis 
por igual prazo, a critério do Presidente.
§ 1º Eventuais interessados que não sejam partes no processo poderão manifestar-se, ficando ao juízo do Presidente conceder ou não 
oportunidade de sustentação oral por ocasião do julgamento.
§ 2º Caso os advogados, os peritos e as partes estejam presentes, os juízes, por intermédio do Presidente, poderão convocá-los para 
prestarem esclarecimentos sobre matéria de fato.
§ 3º Falará em primeiro lugar a parte que apresentou o incidente de uniformização e por último, se o requerer, o Ministério Público 
Federal.
Art. 29. A Turma Nacional de Uniformização poderá converter o julgamento em diligência, quando for necessário à decisão da 
causa.
Art. 30. O relator fará a exposição do caso e proferirá o seu voto, seguido pelos demais juízes, na ordem de antigüidade.
§ 1º Se o relator ficar vencido, lavrará o acórdão o juiz que proferiu o primeiro voto vencedor, ainda que votos anteriores sejam 
reconsiderados.
§ 2º Suspenso o julgamento com pedido de vista, os demais juízes que se considerarem habilitados poderão votar na mesma sessão.
§ 3º O julgamento do incidente de uniformização suspenso por pedido de vista prosseguirá, independentemente da presença do 
relator, na sessão seguinte, com prioridade sobre os demais processos.
§ 4º O juiz vencido na preliminar deverá votar no mérito e, se seu voto nessa última parte prevalecer, redigirá o acórdão.
§ 5º O relator cujo mandato houver terminado fica vinculado aos feitos já incluídos em pauta de julgamento.
Art. 31. O acórdão assinado pelo relator e os demais votos serão encaminhados à Secretaria da Turma Nacional, no prazo de dez 
dias, a contar da sessão de julgamento.
§ 1º Vencido o prazo do relator, o processo será encaminhado ao juiz que tiver votado no mesmo sentido, seguindo a ordem de 
antiguidade, a quem caberá redigir o acórdão.
§ 2º Caso o voto vogal não seja apresentado, o acórdão será publicado sem a consideração deste.
Art. 32. Em caso de divergência entre acórdãos da própria Turma Nacional de Uniformização, prevalecerá a orientação mais recente 
até que, admitido e julgado o incidente de uniformização de jurisprudência, venha a ser firmada a orientação definitiva.
CAPÍTULO V
DOS PRAZOS
Art. 33. As decisões da Turma Nacional de Uniformização serão publicadas no Diário da Justiça ou por outro meio legalmente 
eficaz.
Parágrafo único. Os prazos na Turma Nacional de Uniformização correrão da publicação dos atos no Diário da Justiça, da intimação 
pessoal ou da ciência por outro meio eficaz previsto em lei.
TÍTULO III
DOS RECURSOS
CAPÍTULO I
DO AGRAVO REGIMENTAL
Art. 34. Da decisão do relator caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão  
apresentará o processo em mesa, proferindo voto.
CAPÍTULO II
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 35. Cabem embargos de declaração, no prazo de cinco dias, a contar da publicação da decisão, em petição dirigida ao relator, na 
qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou omisso cuja declaração se imponha.
§ 1º Os embargos de declaração terão como relator o juiz que redigiu o acórdão embargado.
§ 2º Ausente ou afastado o relator do acórdão embargado, o processo será encaminhado ao seu substituto.
§ 3º O relator apresentará os embargos em mesa para julgamento na primeira sessão subseqüente, proferindo voto.
§ 4º Se os embargos forem manifestamente incabíveis, o relator os rejeitará de plano.
§ 5º Se houver possibilidade de emprestar efeito modificativo à súmula aprovada, os embargos de declaração serão incluídos em 
pauta.

27



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CAPÍTULO III
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art. 36. Quando a decisão da Turma Nacional for proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, o 
incidente de uniformização de jurisprudência será suscitado, nos próprios autos, no prazo de dez dias, perante o Presidente da Turma 
Nacional.
§  1º  A parte  contrária  será  intimada  para  apresentar  manifestação  em igual  prazo,  findo  o  qual  os  autos  serão  conclusos  ao 
Presidente da Turma Nacional, que decidirá acerca da admissibilidade.
§ 2º Inadmitido o incidente, a parte poderá requerer, nos próprios autos, no prazo de dez dias, que o feito seja remetido ao Superior 
Tribunal de Justiça.
CAPÍTULO IV
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Art.  37. O recurso extraordinário em matéria constitucional de repercussão geral poderá ser interposto perante o Presidente da 
Turma  Nacional  de  Uniformização,  que  deliberará  sobre  sua  admissibilidade,  observado  o  disposto  na  Constituição,  na  lei 
processual e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Admitido o recurso, os autos serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal; inadmitido, pode a parte, no prazo 
e forma legais, apresentar agravo de instrumento.
TÍTULO IV
DA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DA SÚMULA
Art. 38. A jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização será compendiada na Súmula da Turma.
Parágrafo único. Poderá ser objeto de súmula o julgamento tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Turma, cabendo 
ao relator propor-lhe o enunciado.
Art. 39. Os enunciados da súmula, datados e numerados, com indicação do assunto, do teor do enunciado, da legislação pertinente e 
dos julgados que lhe deram suporte serão publicados três vezes no Diário da Justiça, em datas próximas, e divulgados no Portal da 
Justiça Federal.
Art. 40. Os enunciados da súmula prevalecem sobre jurisprudência anterior, aplicando-se a casos não definitivamente julgados, e 
serão revistos na forma estabelecida neste Regimento Interno.
§  1º  Durante  o  julgamento  do incidente  de  uniformização,  qualquer  dos  membros  poderá  propor  a  revisão  da  jurisprudência 
compendiada na súmula, caso a maioria dos presentes admita a proposta de revisão, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se 
necessário.
§  2º A alteração ou o cancelamento do enunciado da súmula serão deliberados por maioria absoluta dos membros da Turma 
Nacional de Uniformização.
§ 3º Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os números referentes aos enunciados que 
a Turma Nacional de Uniformização cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos números da série.
§  4º  A  Secretaria  da  Turma  Nacional  adotará  as  providências  necessárias  à  ampla  e  imediata  divulgação  da  alteração  ou 
cancelamento do enunciado da súmula.
CAPÍTULO II
DA DIVULGAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Art. 41. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização será divulgada pelas seguintes publicações:
I - Diário da Justiça;
II - Ementário de Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização;
III - Revista da Turma Nacional de Uniformização;
IV - Base de Dados de Jurisprudência;
V - Repositórios autorizados.
Art. 42. Serão publicados no Diário da Justiça as decisões e os acórdãos da Turma Nacional de Uniformização.
Parágrafo único. Quando de idêntico conteúdo, as decisões e os acórdãos poderão ser publicados com única redação, indicando-se o 
número dos autos dos respectivos processos.
Art. 43. No Ementário de Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização serão publicadas as ementas de acórdãos ordenadas 
por matéria, evitando-se repetições.
Art. 44. Na Revista da Turma Nacional de Uniformização serão publicados em seu inteiro teor:
I - os acórdãos selecionados pelos juízes;
II - os atos normativos expedidos pelo Conselho da Justiça Federal inerentes à Turma Nacional de Uniformização;
III - os enunciados das súmulas.
Parágrafo único. A Secretaria da Turma Nacional poderá propor a seleção dos acórdãos a publicar, dando preferência aos que forem 
indicados pelos respectivos relatores.
Art. 45. A base de dados divulgará a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, no Portal da Justiça Federal.
Art. 46. São repositórios autorizados as publicações de entidades oficiais ou particulares, habilitadas na forma do ato normativo 
próprio.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  47.  Os casos omissos serão resolvidos  pelo Presidente  da  Turma Nacional  de  Uniformização,  que  poderá submetê-los  à 
deliberação do colegiado.
Art. 48. Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente de uniformização.
Min. CESAR ASFOR ROCHA
Presidente do Tribunal

16) RESOLUÇÃO No- 21, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre normas para realização do concurso público para ingresso no cargo de juiz federal substituto no âmbito da Justiça 
Federal.
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O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, incs. VI,  
VII, VIII, IX, do Regimento Interno, e tendo em vista o decidido no Processo nº 2008162328, em sessão realizada em 27 de agosto 
de 2008, resolve:
Art. 1º O concurso público para ingresso na carreira de juiz federal é regulamentado por esta Resolução.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Do provimento e abertura do concurso
Art. 2º O provimento dos cargos de juiz federal substituto far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com os  
arts. 93, I, e 96, I, "c", da Constituição Federal.
Parágrafo único. O provimento dos cargos será feito de acordo com as disponibilidades orçamentárias e a necessidade do serviço.
Art. 3º A realização do concurso público, observada a dotação orçamentária e a existência de vagas, bem como interesse de cada 
Tribunal  Regional  Federal,  inicia-se  com  a  constituição  da  respectiva  comissão  do  concurso,  que  se  incumbirá  de  todas  as 
providências necessárias à realização, sem prejuízo das atribuições cometidas por esta Resolução ao Conselho da Justiça Federal, 
por  intermédio  do  Centro  de  Estudos  Judiciários,  à  comissão  especial  de  concurso,  à  instituição  especializada  contratada  ou 
conveniada para realização da prova objetiva seletiva e às Escolas da Magistratura Federal.
Parágrafo único. Às vagas existentes e indicadas no edital poderão ser acrescidas outras, que surgirem durante o prazo de validade 
do concurso.
Art. 4º No edital de abertura do concurso a que se refere o artigo anterior deverá constar o cronograma com as datas de realização de 
cada etapa, as quais poderão sofrer alterações em caso de necessidade devidamente comunicadas aos candidatos.
Seção II
Das etapas e do conteúdo do concurso
Art. 5º O concurso desenvolve-se sucessivamente de acordo com as seguintes etapas:
I - primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;
II - segunda etapa - duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório;
III - terceira etapa, de caráter eliminatório, com as seguintes fases:
a) sindicância da vida pregressa e investigação social;
b) exame de sanidade física e mental;
c) exame psicotécnico;
IV - quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
V - quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório;
VI - sexta etapa - curso de formação inicial, de caráter eliminatório.
Parágrafo único. A participação do candidato em cada etapa ocorrerá necessariamente após habilitação na etapa anterior.
Art. 6º As provas da primeira, segunda e quarta etapas versarão sobre as seguintes matérias, conforme discriminadas no anexo I:
I - Direito Constitucional;
II - Direito Administrativo;
III - Direito Penal;
IV - Direito Processual Penal;
V - Direito Civil;
VI - Direito Processual Civil;
VII - Direito Previdenciário;
VIII - Direito Financeiro e Tributário;
IX - Direito Ambiental;
X - Direito Internacional Público e Privado;
XI - Direito Empresarial;
XII - Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
Seção III
Da classificação e habilitação
Art. 7º A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final:
I - da prova objetiva seletiva: peso 1;
II - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada prova;
III - da prova oral: peso 2;
IV - da prova de títulos: peso 1.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, haverá arredondamento de nota ou média final, desprezadas as frações além do centésimo.
Art. 8o Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:
I - a das duas provas escritas somadas;
II - a da prova oral;
III - a da prova objetiva seletiva;
IV - a da prova de títulos.
Parágrafo único. Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior idade.
Art. 9o Considerar-se-á aprovado para provimento do cargo o candidato que for habilitado em todas as etapas do concurso.
Parágrafo único. Ocorrerá eliminação do candidato que:
I -  não se classificar entre os cento e cinqüenta primeiros colocados na primeira etapa, ficando assegurada a classificação dos 
candidatos empatados na última posição de classificação;
II - for contra-indicado na terceira etapa;
III  -  não comparecer  à realização de qualquer  das provas escritas e oral,  no dia,  hora e local determinados pela comissão do 
concurso, munido de documento oficial de identificação;
IV - for excluído da realização da prova por comportamento inconveniente, a critério da comissão do concurso;
V - for considerado reprovado no curso de formação inicial.
Art. 10. Aprovado pela comissão do concurso o quadro classificatório, será o resultado final do concurso submetido à homologação 
pelo Tribunal.
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Parágrafo único. A ordem de classificação prevalecerá para a nomeação dos candidatos.
Seção IV
Da divulgação
Art. 11. A divulgação do concurso será realizada mediante publicação de edital expedido pelo presidente da comissão do concurso, 
no  qual  constará  local,  período  e  horário  de  inscrições,  conteúdo  programático,  número  de  vagas  existentes,  cronograma  de 
realização das provas e demais informações relevantes sobre o concurso.
Parágrafo único. O edital será publicado no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico do Tribunal, ficando a critério da 
comissão do concurso a utilização de qualquer meio subsidiário.
Seção V
Da duração e do prazo de validade do concurso
Art. 12. O concurso deve ser concluído no período de até dezoito meses, contado a partir da inscrição preliminar até a homologação 
do resultado final.
Art. 13. O prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável, a critério do tribunal, uma vez, por igual período, contado da 
data da publicação da homologação do resultado final do concurso.
Seção VI
Do custeio do concurso
Art. 14. O concurso será custeado mediante arrecadação, pelo Conselho da Justiça Federal, de taxa de inscrição dos candidatos, 
observada a legislação pertinente.
§ 1º A taxa de inscrição será recolhida ao Conselho da Justiça Federal, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), 
cabendo à comissão especial do concurso determinar o percentual dos valores arrecadados a serem destinados ao pagamento da 
instituição executora e ao repasse aos Tribunais Regionais Federais, realizadores do concurso.
§ 2º Se o valor arrecadado for inferior ao valor do contrato ou convênio para realização da 1a. etapa, o Conselho da Justiça Federal 
pagará a diferença à instituição executora.
§ 3º Se o valor destinado for inferior às despesas para realização das demais etapas, o Tribunal Federal arcará com a diferença.
Art.  15. A comissão do concurso poderá dispensar  do pagamento da taxa de inscrição candidato que,  mediante requerimento 
específico, formulado até dez dias antes do término do prazo das inscrições, comprovar não ter condições de arcar com tal ônus, 
cabendo recurso para o presidente da comissão do concurso, no prazo de três dias, na hipótese de indeferimento do pedido de 
dispensa.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DO CONCURSO
Seção I
Da composição
Art. 16. A comissão do concurso será composta por cinco titulares, sendo três membros do tribunal, um professor de faculdade de 
Direito oficial ou reconhecido e um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como pelos
respectivos suplentes, nessa qualidade.
§ 1º A presidência da comissão do concurso caberá ao membro efetivo mais antigo do tribunal que a integrar originariamente.
§  2º  Substituirá  o  presidente  da  comissão  do  concurso,  em suas  faltas  e  impedimentos,  o  membro  efetivo  remanescente  da 
composição originária, que se lhe seguir em antiguidade no tribunal.
§ 3º Os suplentes serão convocados automaticamente, ocorrendo vaga, impedimento ou falta eventual de integrante da comissão, 
que também poderá sê-lo para auxiliar nos seus encargos.
§ 4º A comissão do concurso funcionará com a presença de, pelo menos, três integrantes, deliberando por maioria de votos, salvo 
nas hipóteses de atribuições de notas e julgamentos de recursos, quando se exigirá a presença de todos os seus componentes.
§ 5º Não poderá integrar a comissão do concurso cônjuge, companheiro ou parente consangüíneo ou afim até o segundo grau ou por 
adoção, de candidato cuja inscrição tenha sido deferida.
§ 6º Ficará impedido de integrar a comissão do concurso, aquele que exercer a atividade de magistério em cursos formais ou 
informais  de preparação  para  concursos  públicos  de ingresso na carreira  da magistratura,  até três  anos  após cessar  a  referida 
atividade de magistério.
§ 7º A comissão do concurso contará com uma secretaria para apoio administrativo, na forma do regimento interno de cada tribunal.
§ 8º A comissão do concurso nas seções judiciárias será representada por um dos seus membros ou pelo juiz federal diretor do foro, 
assegurada a participação de um procurador da república e de um advogado, indicados pelo procurador-chefe da República e pelo 
Conselho Seccional da OAB, e secretariada por um servidor designado pelo juiz federal diretor do foro.
Seção II
Das atribuições
Art.  17.  Caberá  à  comissão  do  concurso  elaborar  o  edital  de  abertura,  o  cronograma com as  datas  de  cada  etapa,  receber  e  
homologar as inscrições preliminar e definitiva, formular as questões, salvo a prova objetiva seletiva, acompanhar a realização da 
primeira etapa, fornecendo relatório circunstanciado à comissão especial  para efeitos  do art.  24, coordenar e aplicar  as provas 
escritas e oral, argüir os candidatos de acordo com o programa da respectiva disciplina, aferir os títulos, julgar os recursos, mediante 
atribuição de notas, e homologar o resultado do curso de formação inicial.
§1º  A  inscrição  preliminar  poderá  ser  apresentada  pelo  candidato  nas  sedes  das  respectivas  seções  judiciárias  para  serem 
encaminhados à comissão do concurso, mediante protocolo dos documentos.
§ 2º A comissão do concurso será também responsável pela preservação do sigilo das provas escritas até a identificação da autoria, 
quando da realização da sessão pública.
§ 3º A secretaria do concurso será responsável pela lavratura das atas das reuniões da comissão.
§ 4º O presidente da comissão do concurso homologará o resultado da inscrição preliminar e convocará os candidatos regularmente 
inscritos  para  realizarem a  prova  objetiva  seletiva  em dia,  hora  e  local  determinados,  por  intermédio  de  edital  devidamente 
publicado.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 18. A inscrição preliminar será requerida ao presidente da comissão do concurso mediante o preenchimento de formulário 
próprio, acompanhado de:
I - prova de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 16;
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II - cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade brasileira;
III - duas fotos coloridas tamanho 3 x 4 e datadas recentemente;
IV - cópia autenticada de comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF;
V - instrumento de mandato com poderes especiais com firma reconhecida para requerimento de inscrição, caso de inscrição por 
procurador.
§ 1º O candidato, ao preencher o formulário a que se refere o caput, firmará declaração, sob as penas da lei, de:
a) que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica  
exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito (CF, art. 129, § 3º);
b)  estar  ciente  de  que  a  não-apresentação  do  respectivo  diploma,  devidamente  registrado pelo  Ministério  da  Educação,  e  da 
comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo; e
c) que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no edital.
§ 2º Para fins deste artigo, o documento oficial de identificação deverá conter fotografia do portador, sua assinatura e o número de  
seu registro geral, sendo obrigatória sua apresentação em todas as demais fases do concurso público.
§ 3º Ao procurador será fornecido comprovante do pedido de inscrição.
§ 4º Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que apresentar, no ato de inscrição, toda a documentação necessária 
a que se refere este artigo.
Art. 19. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, das quais não 
poderá alegar desconhecimento.
Art. 20. A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva.
Parágrafo  único.  Caberá  recurso,  no  prazo  de  cinco  dias,  à  comissão  do  concurso  nos  casos  de  indeferimento  de  inscrição 
preliminar.
Art. 21. As seções judiciárias encaminharão para o presidente da comissão do concurso os pedidos de inscrição, com a respectiva 
documentação, que apreciará e decidirá sobre os referidos pedidos.
Parágrafo único. Após o término das inscrições preliminares, as seções judiciárias terão o prazo de cinco dias úteis para remessa dos 
pedidos de inscrição dos candidatos, com a respectiva documentação.
CAPÍTULO IV
DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Da instituição executora
Art. 22. A primeira etapa do concurso será executada por instituição especializada, contratada ou conveniada para esse fim.
§ 1º Caberá à instituição formular as questões, coordenar e aplicar a prova objetiva seletiva, convocar o candidato para comparecer 
em dia, hora e local indicado no edital do concurso para a realização da prova, corrigi-la, assegurar vista da prova, do gabarito, do 
cartão  de  resposta  ao  candidato  que  desejar  recorrer,  encaminhar  parecer  sobre  os  recursos  apresentados  para  julgamento  da 
comissão do concurso e, após apurar o resultado, a classificação dos candidatos.
§ 2º Serão de responsabilidade da instituição quaisquer danos causados ao Conselho e à Justiça Federal de 1o e 2o graus bem como 
aos candidatos, antes, durante e após a realização da prova objetiva seletiva, no que se referir às atribuições constantes no parágrafo 
anterior.
Art. 23. Caberá ao Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, contratar ou celebrar convênio 
com a instituição executora para realização da primeira etapa em todos os Tribunais Regionais Federais.
§ 1º A contratação ou formalização única de contrato ou convênio tem por objetivo dar equidade à primeira etapa, adotando, para 
todos os tribunais, o mesmo estilo de prova com as mesmas características, metodologia e grau de dificuldade.
§ 2º O contrato ou convênio terá duração de doze meses, admitida a prorrogação, conforme legislação em vigor, e, durante esse 
período, os Tribunais deverão iniciar o concurso para suprir as vagas existentes.
§ 3º O valor do contrato ou convênio resultará da estimativa de despesa com a realização da primeira etapa do concurso.
Art. 24. Os Tribunais deverão encaminhar ao diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, até o último 
dia útil de fevereiro do ano anterior ao início do contrato ou convênio, a informação sobre a pretensão de realização do concurso 
com previsão de época e do quantitativo de vagas existentes para o  período, bem como designar  dois membros por Tribunal 
Regional Federal, um titular e um suplente por Região, para compor a comissão especial de concurso.
§ 1º A comissão especial de concurso será composta pelo diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e 
pelos cinco membros dos Tribunais Regionais Federais, sendo um de cada Região.
§ 2º Em caso de não haver previsão de realização de concurso, no período de vigência do contrato ou convênio, por um ou mais 
tribunais, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal formalizará à presidência do referido tribunal tão-somente 
a solicitação de indicação de um membro da Corte para compor a comissão especial de concurso.
Art. 25. A comissão especial de concurso será responsável por coordenar o processo de contratação e formalização de convênio com 
a instituição especializada e gerenciar o contrato ou o convênio até expirar o prazo de validação.
§ 1º A comissão especial de concurso elaborará um cronograma de atividades e reunir-se-á, preferencialmente, no Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília/DF.
§ 2º As despesas com os trabalhos da comissão especial de concurso correrão pelo Conselho da Justiça Federal.
Art.  26.  A  instituição  executora  prestará  contas  da  execução  do  contrato  ou  convênio  à  comissão  especial  de  concurso,  por 
intermédio do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.
Seção II
Da prova
Art. 27. A prova objetiva seletiva será composta de três blocos, podendo haver consulta à legislação com exposição de motivo, 
desacompanhada de anotação ou comentário, vedada qualquer consulta, conforme discriminado a seguir:
Bloco I - Direito Constitucional; Direito Penal; Direito Processual Penal; e Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
Bloco II - Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Empresarial; e Direito Tributário e Financeiro.
Bloco III - Direito Administrativo; Direito Ambiental; e Direito Internacional Publico e Privado.
Art. 28. A prova objetiva seletiva, com duração de cinco horas, será composta de 100 questões, considerando 35 questões para os 
blocos I e II, e 30 questões para o bloco III.
Parágrafo único. Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 50% de acerto das  
questões em cada bloco, e com média final de 60% de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos.
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Art. 29. Classificar-se-ão os cento e cinqüenta candidatos que obtiverem as maiores notas, após o julgamento dos recursos.
Parágrafo único. Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que 
ultrapassem o limite previsto neste artigo.
Art. 30. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o presidente da 
comissão do concurso fará publicar a relação dos habilitados a realizarem a segunda etapa.
Art. 31. Nos dois dias seguintes à publicação do resultado no Diário Oficial da União, o candidato poderá requerer vista de prova e, 
em igual prazo, a contar do término de vista, apresentar recurso.
CAPÍTULO V
DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Das provas
Art. 32. A segunda etapa do concurso, executada por sua comissão, será composta de duas provas escritas, podendo haver consulta à 
legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias e súmulas.
Parágrafo único.  Durante a realização das provas escritas,  a comissão do concurso permanecerá reunida em local previamente 
divulgado, para dirimir dúvidas porventura suscitadas.
Art. 33. A primeira prova escrita consistirá da lavratura de sentença cível, que valerá até seis pontos, e de resposta a duas questões 
formuladas e de livre escolha da comissão de concurso, valendo até dois pontos cada resposta.
Art.  34. A segunda prova escrita consistirá de lavratura de sentença criminal, que valerá até seis pontos,  e de resposta a duas 
questões formuladas e de livre escolha da comissão do concurso, valendo até dois pontos cada resposta.
Art. 35. A comissão deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do idioma 
oficial; e a capacidade de exposição.
Seção II
Dos procedimentos
Art.  36. Com antecedência mínima de quinze dias,  o presidente da comissão do concurso convocará, por edital,  os candidatos 
aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local determinado, nos termos do edital.
Art. 37. O tempo de duração de cada prova escrita será de cinco horas, improrrogável.
Art. 38. As provas escritas serão manuscritas, com utilização de caneta de tinta azul ou preta indelével, de qualquer espécie, não 
sendo permitido o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente, e serão corrigidas sem identificação do nome 
do candidato.
Parágrafo único. As questões serão entregues aos candidatos já impressas, não sendo permitido pedir esclarecimentos sobre o seu 
enunciado ou sobre o modo de resolvê-las.
Art.  39.  Apurados  os  resultados  das  provas  escritas,  o  presidente  da  comissão  do  concurso  publicará  edital  com relação  dos 
candidatos que tiveram obtido, em cada uma, nota igual ou superior a seis.
Parágrafo único. A nota final de cada prova será atribuída entre 0 e 10, e será considerado resultado final a média aritmética simples 
das notas atribuídas por examinador nas duas provas, não podendo a nota ser inferior a 6.
Art. 40. Nos dois dias seguintes à publicação do resultado no Diário Oficial da União, o candidato poderá requerer vista de prova e, 
em igual prazo, a contar do término de vista, apresentar recurso.
§ 1º A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública no Tribunal, pela comissão do concurso, para 
a qual serão convocados os candidatos, por edital, com antecedência mínima de 48 horas por meio do Diário Oficial da União, 
Seção III.
§ 2º Julgados os eventuais recursos, o presidente da comissão de concurso publicará edital de convocação dos candidatos habilitados 
a requerer a inscrição definitiva, que deverá ser feita no prazo de quinze dias úteis, nos locais indicados. O edital deverá conter os 
pontos da prova oral.
CAPÍTULO VI
DA TERCEIRA ETAPA
Seção I
Da inscrição definitiva
Art. 41. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente da comissão do concurso, mediante preenchimento de formulário próprio, 
entregue na secretaria do concurso.
§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação (art. 18, § 1º);
b) certidão revestida de fé pública que comprove ter completado, à data da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica,  
efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;
c) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;
d) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou da 
certidão negativa da Justiça Eleitoral;
e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja 
residido nos últimos cinco anos;
f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos cinco 
anos;
g) os títulos definidos no art. 48;
h) declaração firmada pelo candidato com firma reconhecida da qual  conste nunca ter  sido indiciado em inquérito policial ou 
processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;
i) formulário fornecido pela comissão de concurso, em que ele especificará as atividades desempenhadas - com exata indicação dos 
períodos e locais de atuação - como juiz, membro do Ministério Público, advogado ou titular de função técnico-jurídica, pública ou 
privada, bem como as principais autoridades com quem tenha trabalhado em cada um dos períodos de prática profissional, que serão 
discriminados em ordem cronológica;
j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato-advogado perante a instituição.
§ 2º Os locais designados para o recebimento dos pedidos de inscrição definitiva encaminharão para o presidente da comissão do 
concurso os pedidos, com a respectiva documentação.
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§ 3º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado 
(Lei n. 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou questões distintas.
§ 4º Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito, bem como o exercício de cargos, 
empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, vedada a 
contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito (art. 2o da Res. n. 
11/ CNJ).
§ 5º Serão admitidos no cômputo do período de atividade jurídica os cursos de pós-graduação na área jurídica reconhecidos pela 
Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Magistrados  ou  pelo  Ministério  da  Educação,  desde  que  integralmente 
concluídos com aprovação (art. 3o da Res. n. 11/CNJ).
§ 6º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não-privativos de bacharel em 
Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições 
exercidas e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico (art. 4o da Res. n. 11/ CNJ).
Seção II
Dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico
Art. 42. O candidato, no ato de apresentação da inscrição definitiva, receberá, da secretaria do concurso, instruções para submeter-se 
aos exames de saúde e psicotécnico, por eles custeados.
§ 1º Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez física e mental do candidato; e o exame psicotécnico avaliará 
as condições psicológicas do candidato.
§ 2º O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico com profissional credenciado pelo próprio Tribunal Regional Federal, a 
suas expensas.
§ 3º Os resultados dos exames de saúde serão apreciados pelo serviço médico do tribunal que,  após inspecionar o candidato, 
encaminhará laudo à comissão do concurso.
Seção III
Da sindicância da vida pregressa e investigação social
Art. 43. O presidente da comissão do concurso encaminhará ao órgão competente do Tribunal os documentos mencionados no § 1º. 
do art. 41, com exceção dos títulos, a fim de que se proceda, no prazo de vinte dias, à sindicância da vida pregressa e investigação  
social dos candidatos.
Art. 44. O presidente da comissão do concurso poderá ordenar ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social, 
exames de saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato para submeter-se a exames complementares.
Parágrafo único. O tribunal poderá, em situações excepcionais e devidamente justificadas, a critério da comissão de concurso, arcar 
com as despesas decorrentes do caput.
Seção IV
Do deferimento da inscrição definitiva e convocação para prova oral
Art. 45. O presidente da comissão do concurso fará publicar edital com a relação dos candidatos que obtiverem inscrição definitiva 
deferida, ao tempo em que os convocará para realização do sorteio dos pontos para prova oral e da realização das argüições.
CAPÍTULO VII
DA QUARTA ETAPA
Art. 46. A prova oral, executada pela comissão do concurso, prestada em sessão pública, versará sobre conhecimento técnico acerca 
do  conteúdo  de  temas  relacionados  às  áreas  de  conhecimento  constantes  do  art.  6º,  e  deverão  ser  avaliados  o  domínio  do 
conhecimento jurídico, o emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso 
correto do vernáculo por parte do examinado.
§ 1º Na prova oral, cada candidato será argüido sobre as matérias do ponto sorteado.
§ 2º Cada examinador da comissão do concurso disporá de até 10 minutos para argüição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala 
de 0 a 10.
§ 3º Para cada grupo de candidatos será sorteado 1 ponto, com a antecedência de 24 horas.
§ 4º Cada candidato será argüido em sessão pública, na presença de todos os examinadores da comissão do concurso, vedado o 
exame simultâneo de mais de um candidato.
§  5º  A  nota  final  da  cada  prova  oral  será  o  resultado  da  média  aritmética  simples  das  notas  atribuídas  por  cada  um  dos 
examinadores.
§ 6º As notas serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado pelos examinadores.
§ 7º Os resultados das provas orais serão divulgados e publicados pelo presidente da comissão do concurso no prazo fixado pelo 
edital.
§ 8º Serão considerados aprovados e habilitados para a próxima etapa, os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6.
CAPÍTULO VIII
DA QUINTA ETAPA
Art. 47. Após a publicação do resultado da prova oral, a comissão do concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.
§ 1º A comprovação dos títulos deverá ser feita no momento da inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação apenas 
os títulos obtidos até a data final para inscrição preliminar.
§ 2º Na prova de títulos será atribuída, pelos examinadores, a cada candidato, nota de 0 a 10, de acordo com o gabarito a que se 
refere o artigo seguinte, sendo a nota final a soma das notas atribuídas.
Art. 48. A comissão do concurso avaliará os títulos dos candidatos, de acordo com os seguintes gabaritos:
I - De 0 a 0,5 por publicação de obras de autoria individual, em meio impresso, de reconhecido valor científico para as ciências 
jurídicas,  veiculadas em publicações especializadas dotadas de conselho editorial,  de livro ou artigo jurídico, até o máximo de 
quatro publicações, perfazendo o total de 2,0;
II - De 0 a 0,5 por exercício de cargo ou função técnico-jurídica de bacharel em Direito, em órgãos do Executivo e Legislativo  
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, e do Poder Judiciário, até o máximo de quatro investiduras, perfazendo o total de 
2,0;
III - Até 0,5 por aprovação em concurso de provas para cargo de ensino jurídico superior, da judicatura, do Ministério Público, ou 
para outros cargos públicos privativos de bacharel em Direito, até o máximo de quatro concursos, perfazendo o total de 2,0;
IV - Até 0,5 por período letivo de efetivo exercício de magistério superior jurídico, por mais de dois anos, em instituição de ensino 
superior pública ou reconhecida, ou em escolas de magistratura, até o máximo de quatro períodos letivos, perfazendo o total de 2,0;
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V - Até 0,5 por título ou diploma universitário, em curso de mestrado ou doutorado em ciências jurídicas, perfazendo o total de 1,0;
VI - Até 0,5 por participação em banca examinadora de concurso público para o provimento de cargo da magistratura, Ministério 
Público, Advocacia Pública ou Defensoria Pública, perfazendo o total de 1,0.
§ 1º Os títulos referidos neste artigo serão apresentados com índice e relação descritiva da seguinte forma:
a) os do item I, em exemplar impresso de cada obra, comprovada a sua autenticidade;
b) os dos itens II, mediante declaração passada pelo órgão competente, com especificação do período em que exerceu o cargo ou 
função, é exigido bacharelado em Direito;
c) os do item III, mediante declaração de aprovação processada pelo órgão competente;
d) o do item IV, mediante declaração com a especificação do cargo que exerce ou exerceu, a matéria lecionada e o respectivo 
período da efetiva atividade;
e) o do item V, mediante histórico onde conste a carga horária cumprida e o aproveitamento; cópia autenticada do diploma ou 
certificado de conclusão do curso; quando for o caso, exemplar impresso de dissertação ou tese com a aprovação;
f) os do item VI, mediante declaração passada pelo órgão competente, com especificação da matéria examinada pelo candidato.
§ 2º Não constituirão títulos:
a) a simples prova de desempenho de cargo público ou função eletiva;
b) trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do candidato;
c) atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional.
§ 3º Nos dois dias seguintes à publicação do resultado da avaliação dos títulos no Diário Oficial da União, o candidato poderá 
requerer vista e apresentar recurso.
CAPÍTULO IX
DA SEXTA ETAPA
Art. 49. A sexta etapa do concurso, de caráter eliminatório, é constituída por um curso de formação realizado por intermédio da 
Escola da Magistratura Federal  do tribunal que está promovendo o concurso, com apoio do Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal.
Art. 50. O curso de formação terá duração de quatro meses com 480 horas/aula e observará regulamento próprio no qual estejam 
estabelecidos a finalidade, o currículo, os requisitos para matrícula, os níveis de rendimento mínimo exigidos e as condições de 
aprovação no final.
§ 1º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final não inferior a 6 nesta etapa.
§ 2º A título de auxílio financeiro pela participação no curso de formação, ao candidato, mediante requerimento, será concedida 
bolsa mensal, sujeita a contribuição previdenciária, equivalente a 50% do subsidio do cargo inicial da carreira, cujos requisitos para 
concessão serão previstos no regulamento.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 51. As sessões públicas para identificação e divulgação dos resultados das provas serão realizadas na sede do tribunal realizador 
do concurso.
Art. 52. Não haverá, sob nenhum pretexto:
I - devolução de taxa de inscrição;
II - divulgação de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato.
Art.  53.  Correrão  por  conta  exclusiva  do  candidato  quaisquer  despesas  decorrentes  da  participação  em  todas  as  etapas  e 
procedimentos do concurso de que trata esta Resolução, inclusive do curso de formação, tais como gastos com documentação, 
material, exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimento de outras despesas.
Art. 54. As despesas com a segunda a quinta etapas correrão por conta dos tribunais, mediante repasse do percentual destinado pelo 
Conselho da Justiça Federal, previsto no art. 15, caput e § 1º, decorrente da arrecadação da taxa de inscrição.
Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal e os tribunais deverão incluir na previsão orçamentária, PPA e plano anual, os 
valores  estimados  para  a  realização  do  concurso,  considerando  a  possibilidade  de  insuficiência  de  recursos  decorrentes  da 
arrecadação da taxa de inscrição e o auxílio financeiro fornecidos aos candidatos mediante bolsas de estudo, conforme parágrafo 
único do art. 50 e regulamento próprio do curso de formação inicial.
Art. 55. Os recursos a que se referem esta Resolução poderão ser interpostos no prazo de dois dias úteis, dirigidos ao presidente da 
comissão do concurso, nos locais determinados no edital.
§ 1º Será admitido o encaminhamento do recurso por via postal, desde que postado no prazo legal.
§ 2º Caso não haja a apresentação de documentos, será admitida a interposição de recurso por via eletrônica, na forma prevista no 
edital.
Art. 56. Para sanar as necessidades de concurso a serem iniciados no ano de 2008, no período de transição, até o final de setembro 
de  2008  deverá  ser  realizada  reunião  com  a  comissão  especial  de  concurso  para  contratação  ou  convênio  da  instituição 
especializada, a que se refere o art. 24 e parágrafos.
Art. 57. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, não abrangendo os concursos em andamento.
Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário.
Min. CESAR ASFOR ROCHA

ANEXO I
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Constituição. Conceito. Classificação. Elementos. Poder constituinte: originário e derivado. Direitos Humanos. Hermenêutica 
constitucional.  O constitucionalismo brasileiro.  A ordem constitucional  vigente.  Emendas à Constituição.  Disposições gerais e 
transitórias. República e federação no direito Constitucional em geral. Sistema brasileiro. Repartição de competências. União: bens 
e competência. Competência exclusiva, competência de normas gerais, competência comum e competência concorrente.
2.  Os  Estados-membros  na  Constituição.  Organização,  natureza  e  conteúdo  da  autonomia  constitucional  do  Estado-membro. 
Competências estaduais. Intervenção federal nos Estados-membros, Distrito Federal e Territórios. Os Municípios na Constituição. 
Competência municipal, organização política e administrativa dos Municípios. Intervenção nos Municípios.
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3. Poder Legislativo. Organização e atribuições. O processo legislativo. Cláusulas pétreas. Natureza. Espécies. Iniciativa legislativa. 
Normas constitucionais e processo legislativo. Orçamento. Princípios constitucionais. Fiscalização financeira e orçamentária. O 
Tribunal de Contas. Natureza e atribuições.
4. Poder Executivo. Evolução do conceito. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Poder regulamentar, poder 
regulador e as agências administrativas. Do Conselho da República. Do Conselho de Defesa Nacional.
5. Poder Judiciário. Natureza da função jurisdicional. As garantias do Poder Judiciário. O princípio da reserva legal na apreciação de 
lesão ou ameaça de lesão a direito individual e a direito. Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. O Supremo Tribunal 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais. A Justiça Federal de 1º 
Grau. Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
6.  O  controle  de  constitucionalidade  das  leis  e  dos  atos  normativos.  Conceito.  Natureza.  Espécies.  A  Ação  Declaratória  de 
Constitucionalidade  e  a  Ação  Direta  de  inconstitucionalidade.  A  ação  de  Inconstitucionalidade  por  Omissão.  Ação  de 
Descumprimento de Preceito Fundamental.
7. Funções essenciais à justiça. Do Ministério Público. Da Advocacia e da Defensoria Pública. Da Advocacia-Geral da União. Da 
Administração  Púbica.  Princípios  e  Disposições  Gerais.  Dos  servidores  civis  e  militares.  Acumulação  remunerada.  Garantias. 
Responsabilidade jurídica das pessoas públicas.
8. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Das Forças Armadas. Da Segurança  
Pública. Nacionalidade. Direitos políticos e partidos políticos. Alistamento. Elegibilidade e inelegibilidade. Suspensão e perda dos 
direitos políticos. Sufrágio: natureza e forma.
9. Processo eleitoral. Plebiscito. Referendum. Iniciativa popular. Direitos e garantias individuais. O rol da constituição brasileira. 
Direitos explícitos e implícitos. Classificação dos direitos explícitos. Abuso de direito individual ou político.
10. Direito de propriedade. Função social da propriedade. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Desapropriação por 
interesse social. Desapropriação judicial. Regime das jazidas. Direito urbanístico. Ordem Econômica. Princípios. Intervenção no 
domínio econômico. Formas e limites de intervenção. Repressão do abuso do poder econômico. Empresa pública e sociedade de 
economia mista. Da comunicação social. O planejamento na ordem constitucional. Os direitos constitucionais dos trabalhadores. 
Organização sindical. Família, Educação e Cultura. Da Ciência e da Tecnologia. Da criança, do adolescente e do idoso.
DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Administração Pública como função do Estado. Princípios regentes do Direito Administrativo constitucionais e legais, explícitos 
e  implícitos.  A  reforma  do  Estado  brasileiro.  Os  quatro  setores  e  suas  características.  A  publicização  do  terceiro  setor  (as 
organizações sociais e as OSCIPS).
2. Administração Direta (órgãos públicos: conceito, espécies, regime); Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, 
Sociedades  de  Economia  Mista  e  Empresas  Públicas.  Principais  características  de  cada  e  regimes  jurídicos.  O  regime  das 
subsidiárias.  Direito  Administrativo Econômico.  As formas  de  intervenção do Estado.  Os princípios constitucionais  da  ordem 
econômica e a criação de sociedades de economia mista e empresas públicas.
3. Direito Administrativo Regulador. Agências: Reguladoras e Executivas. O regime jurídico das Agências Reguladoras: natureza 
jurídica, características, contrato de gestão, pessoal e poder normativo. A concessão de serviços. Conceito, características. Direitos 
do concedente e do concessionário. Equilíbrio do contrato. Formas de extinção. As permissões e autorizações. As parcerias da 
Administração Pública. Parcerias público-privadas. 
4. Formas de intervenção do Estado na propriedade. Limitações administrativas, tombamento, requisição, servidão e desapropriação. 
Fundamentos e requisitos constitucionais para as desapropriações. Espécies de desapropriações. Desapropriações por utilidade ou 
necessidade pública ou por interesse social, desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária. O art. 243 da CF/88. 
Retrocessão. Desapropriação indireta. Procedimento expropriatório.
5. Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos. Conceito e teorias. A responsabilidade por ação e por 
omissão.  Evolução  histórica  no  Direito  brasileiro.  Elementos.  A  reparação  do  dano.  Ação  regressiva  e  litisconsórcio. 
Responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor.
6. Servidores públicos. Regime constitucional. Regimes jurídicos: O servidor estatutário e o empregado público. Cargos e Funções. 
Direitos e deveres dos servidores estatutários. Regime previdenciário do servidor estatutário. Normas e princípios constitucionais. 
As regras de transição. O novo regime previdenciário. O sistema de previdência complementar. Regime e processo disciplinar.
7.  Ato administrativo. Conceito.  Regime jurídico.  Espécies.  Elementos e requisitos.  Vícios dos atos administrativos. Principais 
classificações  dos  atos  administrativos.  Procedimento  administrativo.  Fundamentos  constitucionais.  Controle  dos  atos  da 
Administração. Controle administrativo e jurisdicional. Limites do controle jurisdicional. O controle da Administração Pública pelos 
Tribunais de Contas. Formas, características e limites. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Improbidade 
administrativa.
8. Licitações. Fundamento constitucional. Conceito e modalidades. O regime de licitações da Lei n. 8.666/93 e alterações. Dispensa 
e inexigibilidade. Revogação e anulação, hipóteses e efeitos. Pregão e consulta. O Registro de preços. Contratos administrativos 
Conceito  e  características.  Invalidação.  Principais  espécies  de  contratos  administrativos.  Inexecução  e  rescisão  dos  contratos 
administrativos.
9. Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de execução e autônomos. O poder normativo não legislativo e o princípio da 
legalidade. Regulamentação e regulação. Análise do art. 84 da CF/88 quanto aos limites do poder regulamentar. Poder de Polícia. 
Conceito. Características. Origem e função. Limites, extensão e controle. Poder de polícia e regulação. Distinções.
10. Domínio público. Conceito. Bens públicos. Conceito e características, regime e espécies. Regime jurídico dos recursos minerais. 
Terras devolutas. Terrenos de marinha e seus acrescidos.
11. Sistema Financeiro de Habitação.
DIREITO PENAL
1. Introdução ao Direito Penal. Conceito; caracteres e função do Direito Penal. Princípios básicos do Direito Penal. Relações com 
outros ramos do  Direito.  Direito  Penal  e  política  criminal.  Criminologia.  Crimes  contra  a  pessoa  (Código Penal).  Crimes  de 
Imprensa (Lei n. 5.250, de 9 fevereiro de 1967). Crimes de manipulação genética (Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995). Crimes 
contra o patrimônio (Código Penal). Crimes contra a propriedade imaterial: crimes contra a propriedade intelectual (Código Penal) e 
crimes contra o privilégio de invenção, contra as marcas e patentes e de concorrência desleal (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996).
2. A lei penal: características; fontes; interpretação; vigência e aplicação. Lei penal no tempo e no espaço. Imunidade. Condições de 
punibilidade. Concurso aparente de normas. Crimes contra a Administração Pública (Código Penal). Crimes de responsabilidade 
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(Lei n. 1.079, de 10 de abril  de 1950). Crimes de abuso de autoridade (Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965). Crimes nas 
licitações e contratos da Administração Pública (Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993).
3.  Teoria geral do crime: conceito; objeto; sujeitos; conduta; tipicidade; culpabilidade. Bem jurídico. Tempo e lugar do crime. 
Punibilidade. Erro. Concurso de crimes e crime continuado. Crimes contra a organização do trabalho (Código Penal). Crimes contra 
o  sentimento religioso  e  contra  o  respeito  aos  mortos (Código  Penal).  Crimes  contra  os  costumes (Código Penal).  Crime de 
corrupção de menores (Lei n. 2.252, de 1º de julho de 1954). Crimes contra a criança e o adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990). Crimes contra a família (Código Penal). Estatuto do idoso. Crimes de produção, uso e tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins (Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976 e Lei n. 10.409, de 11 de janeiro de 2002).
4. Concurso de agentes: autoria e participação. Conduta delituosa. Resultado. Relação de causalidade. Imputação. Direitos humanos. 
Crimes de genocídio (Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956). Crime contra o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (Lei n. 4.319, de 16 de março de 1964). Crimes contra os índios (Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973). Crimes
resultantes de preconceito de raça e de cor (Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989). Crimes contra portadores de deficiência física  
(Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989) Crimes de tortura (Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1977). Crimes contra a fé-pública (Código 
Penal).
5. Teoria do tipo. O tipo do crime doloso e o tipo do crime culposo. Crime qualificado pelo resultado e crime preterdoloso. Erro de 
tipo. Classificação jurídica dos crimes. Crimes comissivos e crimes omissivos. Crimes de dano e de perigo. Punibilidade: causas de 
extinção da punibilidade. Iter criminis. Consumação e tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento 
posterior. Crime impossível. Crimes hediondos (Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990).
6. Ilicitude. Causas de exclusão da ilicitude: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento do dever legal e exercício 
regular de direito. Crimes na exploração e utilização de energia nuclear (Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977). Crimes contra a  
segurança nacional (Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983). Crimes relativos a minas terrestres antipessoal (Lei n. 10.300, de 31 
de outubro de 2001). Crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998).
7. Teoria geral da culpabilidade: fundamentos; conceito; elementos e conteúdo. Princípio de culpabilidade. Culpabilidade e pena. 
Causas de exclusão da culpabilidade. Imputabilidade. Erro de proibição. Crimes contra o serviço postal e o serviço de telegrama 
(Lei n. 6.538, de 22 de junho de 1978). Crimes contra os serviços de telecomunicações (Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997). 
Infrações penais no estatuto do estrangeiro (Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980). Crimes contra a seguridade social (Lei n. 8.212, 
de 24 de julho de 1991).
8. Direito penal e Constituição. A parte especial do Código Penal e os crimes em espécie. Elementares e circunstâncias. Causas de 
aumento e de diminuição das penas. A Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999 e a proteção de acusados ou condenados colaboradores.  
Crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986). Crimes contra o mercado de capitais (Lei n. 10.303, de 
31 de outubro de 2001).
9. Teoria geral da pena. Cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas de direitos. Regimes de pena. Pena 
pecuniária. Medidas de segurança. Aplicação da pena. Os fins da pena. Livramento condicional e suspensão condicional da pena. 
Efeitos da condenação. Execução penal (Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984). Crimes contra a incolumidade pública (Código 
Penal). Crimes na direção de veículos automotores (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997). Crimes contra a paz pública (Código 
Penal). Ações praticadas por organizações criminosas (Lei n. 9.034, de 3 de maio de 1995). Convenção das Nações Unidas contra o  
Crime Organizado Transnacional (Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004). Armas de fogo.
10. Direito Penal Econômico. Bem jurídico supra-individual. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Crimes contra o meio 
ambiente (Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Crimes contra a economia popular (Lei n. 1.521, de 26, de dezembro de 1951). 
Crimes contra as relações de consumo no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990). Crimes  
contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990). Crimes contra a 
ordem econômica e o Sistema de Estoques de Combustíveis (Lei n. 8.176, de 8 de fevereiro de 1991).
11. Lei de entorpecentes.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
1. Conceito. Finalidade. Caracteres. Princípios gerais. Fontes. Repartição constitucional de competência. Garantias constitucionais 
do processo. Aplicação da lei processual penal. Normas das convenções e tratados de Direito Internacional relativos ao Processo 
Penal  e  tratados  bilaterais  de  auxílio  direto.  Convenção  da  ONU  contra  a  corrupção  (Decreto  n.  5.687/2006).  Cooperação 
Internacional - Tratados bilaterais celebrado pelo Brasil em matéria penal.
2. Persecução Penal. Inquérito e ação penal. Procedimento. Garantias do investigado. Atribuições da autoridade policial. Intervenção 
do Ministério Público. Outros meios de colheita de indícios da infração. Sujeitos do processo. Juiz. Ministério Público. Acusado e 
seu defensor. Assistente. Curador do réu menor. Auxiliares da justiça. Assistentes. Peritos e intérpretes. Serventuários da justiça. 
Impedimentos  e  suspeições.  Instrumentos  legais  de  obtenção  de  prova:  delação  premiada,  infiltração  de  agente  policial  em 
organizações criminosas, ação controlada.
3.  Jurisdição.  Competência.  Conexão e  continência.  Prevenção.  Questões  e  procedimentos  incidentes.  Competência  da  Justiça 
Federal dos Tribunais Regionais, do STJ e do STF. Perpetuatio jurisdictionis. Conflito de competência. Procedimento da ação penal 
originária nos tribunais.
4. Questões e processos incidentes. Questões prejudiciais. Exceções. Medidas assecuratórias: seqüestro, hipoteca legal e arresto. 
Incidentes de falsidade e de insanidade mental do acusado. Restituição das coisas apreendidas. Perdimento. Provas. Procedimento 
probatório. Classificação. Prova testemunhal. Documental. Material. Ônus. Presunções. Indícios. Valoração. Provas ilícitas.
5. Processo: finalidade, pressupostos e sistemas. Procedimentos: crimes apenados com reclusão; crimes apenados com detenção; 
contravencional; crimes de abuso de autoridade; crimes de responsabilidade; crimes contra o meio-ambiente; entorpecentes; crimes 
contra a economia popular; crimes de imprensa; crimes contra o sistema financeiro nacional; homicídio e lesão corporal culposos; 
júri; crimes contra a honra; Lei n. 9.099/95 - aplicação na Justiça Federal. Atos processuais. Forma. Lugar. Tempo. Despachos. 
Decisões  interlocutórias.  Sentenças.  Comunicações,  forma,  lugar,  prazo.  Citações  e  intimações.  Revelia.  Fixação  da  pena. 
Nulidades.
6. Prisão. Flagrante. Temporária. Preventiva. Decorrente de pronúncia, decorrente de sentença. Princípio da necessidade, prisão 
especial,  prisão  albergue,  prisão  domiciliar  e  liberdade  provisória.  Fiança.  Execução  das  penas  e  das  medidas  de  segurança. 
Execução penal: evolução e regressão, regimes de cumprimento da pena e incidentes; suspensão condicional da pena; livramento 
condicional; graça; indulto; anistia; reabilitação. Incidentes da execução. Remição. Inclusão e transferência de presos para presídios 
federais (Resolução n. 502/CJF, 9/5/2006).
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7.  Relações  jurisdicionais  com  autoridade  estrangeira.  Cartas  rogatórias.  Homologação  de  sentença  estrangeira.  Extradição. 
Expulsão.  Deportação.  Recursos.  Disposições gerais.  Apelação.  Recurso em sentido estrito.  Protesto por  novo júri.  Embargos 
infringentes e de nulidade. Carta testemunhável.  Recurso especial  e extraordinário.  Agravo em execução penal.  Coisa julgada. 
Revisão criminal.
8. Nulidades. Rol legal. Súmulas dos Tribunais Superiores. Habeas corpus. Competência. Natureza jurídica. Cabimento. Requisitos. 
Legitimidade. Objeto. Procedimento. Mandado de segurança em matéria penal. Cautelar em matéria penal.
9. Juizados Especiais Federais Penais. O Conciliador. Quebra de sigilo: requisitos e limites. Quebra de sigilo fiscal, bancário e de 
dados. Interceptações de comunicação.
10. Processo nos crimes: de abuso de autoridade, de entorpecentes, de falência, de responsabilidade dos funcionários públicos, 
contra a honra.
DIREITO CIVIL
1. Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais: Personalidade e capacidade. Direitos da personalidade. Morte presumida. 
Ausência. Tutela. Curatela. Pessoas jurídicas: Conceito. Classificação. Registro. Administração. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Associações. Fundações.
2. Domicílio. Bens. Negócios jurídicos: conceito. Representação. Condição. Termo. Encargo. Defeitos. Invalidade. Atos jurídicos 
lícitos e ilícitos.
3. Prescrição e decadência. Prova. 
4. Obrigações: conceito. Elementos Constitutivos. Modalidades. Transmissão. Adimplemento e extinção. Inadimplemento.
5. Contratos em geral: teoria geral dos contratos. Princípios. Elementos constitutivos. Pressupostos de validade. Revisão. Extinção.
6. Contratos em espécie: compra e venda. Permuta. Contrato Estimatório. Doação. Locação. Empréstimo. Prestação de serviço. 
Empreitada. Depósito. Mandato. Comissão. Agência e distribuição. Corretagem. Transporte. Seguro. Constituição de renda. Jogo e 
aposta. Fiança. Transação. Compromisso. Atos unilaterais: promessa de recompensa. Gestão de negócios. Pagamento indevido. 
Enriquecimento sem causa.
7. Responsabilidade civil. Elementos. Responsabilidade por fato de outrem. Responsabilidade por fato da coisa. Teorias subjetiva e 
objetiva da responsabilidade civil. Dano moral e material. Indenização.
8.  Posse.  Definição.  Natureza  jurídica.  Classificação  de  posse.  Aquisição  da  posse.  Efeitos  da  posse.  Composse.  Proteção 
possessória. Perda da posse. Propriedade. Definição. Elementos. Classificação. Extensão da propriedade. Restrições à propriedade. 
Aquisição ou constituição da propriedade. Propriedade imóvel. Propriedade móvel. Propriedade resolúvel e fiduciária. Perda da 
propriedade móvel e imóvel. Função social da propriedade. Política agrícola e reforma agrária.
9. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Penhor. Hipoteca. Registros Públicos. Estatuto da Terra.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1.  Jurisdição:  natureza,  conceito,  características,  espécies,  a  problemática  da  jurisdição  voluntária,  princípios,  estrutura 
constitucional  (Poder  Judiciário,  organização  judiciária,  atividade  jurisdicional,  atividades  essenciais  à  Justiça),  equivalentes 
jurisdicionais (autotutela, autocomposição, mediação e arbitragem). Jurisdição constitucional propriamente dita (controle judicial de 
constitucionalidade e suas espécies: ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade, ação de 
inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
respectivos natureza, conceitos, características, hipóteses de cabimento, detalhes de procedimento); jurisdição constitucional das 
liberdades e seus principais mecanismos (habeas corpus no processo civil, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de 
segurança,  habeas  data,  ação  popular,  ação  civil  pública),  respectivos  natureza,  conceitos,  hipóteses  de  cabimento,  detalhes 
procedimentais.
2. Competência: conceito, critérios de distribuição, espécies; identificação do foro competente; modificações (conexão, continência, 
prevenção), perpetuatio jurisdictionis, conflitos positivos e negativos; competência interna e internacional (concorrente e exclusiva), 
homologação de sentença estrangeira. Competência da Justiça Federal. Ação: classificação das ações e critérios identificadores. 
Defesa: natureza, conceito, espécies; sua inserção entre as bases fundamentais do Direito Processual. Processo: natureza, conceito, 
pressupostos,  início,  suspensão  e  fim,  classificação  (problemática  da  distinção  entre  as  espécies  processuais  e  a  atual  visão 
sincrética), princípios informativos, gerais e específicos.
3. Sujeitos do processo: o juiz, sua atuação e poderes, impedimento e suspeição; parte e respectivos conceitos material e processual, 
espécies, representação, legitimação ordinária e extraordinária; sujeitos especiais do processo; o Ministério Público, sua atuação 
como parte e fiscal da lei, impedimento e suspeição; a advocacia, privada e estatal, inclusive a defensoria pública. Deveres das 
partes, seus procuradores e demais partícipes do processo; substituição e sucessão de partes e procuradores. Representação técnica. 
Litisconsórcio: conceito, espécies, a problemática da unitariedade e necessariedade. Intervenção de terceiros: conceito de terceiro, 
classificação das modalidades interventivas,  figuras típicas (assistência simples e litisconsorcial,  oposição, nomeação à autoria, 
denunciação à lide, chamamento ao processo) e atípicas, conceito, natureza, cabimento, aspectos procedimentais. Procedimento: 
natureza, conceito, classificação; distinção entre processo e procedimento; procedimentos sem processo. Procedimentos do processo 
de conhecimento (comum, ordinário e sumário); procedimentos especiais. Ato processual: conceito, forma, tempo, nulidades (teoria 
processual  das  nulidades,  princípios  respectivos,  identificação,  decretação  e  convalidação);  prazos  (classificação  e  modos  de 
contagem); fases procedimentais. 
4.  Fase  postulatória:  inicial,  requisitos,  pedido  (alteração,  aditamento,  cumulação);  pedidos  alternativo  e  sucessivo;  resposta 
(contestação, reconvenção, exceções); ação declaratória incidental; razões finais. Fase instrutória: conceito e características; prova: 
conceito, sistemas, ônus e sua distribuição, princípios aplicáveis ao tema; a vedação constitucional das provas ilícitas; classificação 
dos meios probatórios. Meios de prova em espécie (depoimento pessoal, confissão, documentos, testemunhas, perícia, inspeção), 
natureza e conceito de cada um, hipóteses de cabimento, procedimentos respectivos, incidentes. Fase decisória: sentença, natureza e 
conceito,  classificação,  requisitos,  funções,  vícios,  efeitos,  eficácia  natural  e  autoridade.  Coisa  julgada:  natureza,  conceito, 
classificação, limites objetivos e subjetivos. Desconstituição da coisa julgada, decisões rescindíveis e anuláveis; ação rescisória: 
conceito, natureza, cabimento, condições específicas, juízos rescindente e rescisório, aspectos competenciais, procedimento, tutela 
de urgência na hipótese; a relativização da coisa julgada. Processo nos tribunais. Coisa julgada inconstitucional.
5.  Recursos:  natureza,  conceito,  inserção  entre  os  mecanismos  de  impugnação  das  decisões  judiciais,  classificação,  efeitos, 
pressupostos, admissibilidade e mérito recursais, princípios, regras gerais; sucedâneos recursais; remessa obrigatória. Recursos em 
espécie (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário, 
recurso  especial,  embargos  de  divergência):  natureza  e  conceito  de  cada  um,  hipóteses  de  cabimento,  prazos,  procedimento, 
pressupostos específicos, modos de interposição, peculiaridades específicas.
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6. Execução: natureza, conceito e espécies; execução de títulos judiciais e extrajudiciais, princípios, pressupostos, condições, regras 
gerais;  débito  e  responsabilidade  patrimonial;  fraude  à  execução;  aspectos  peculiares  do  processo  executivo,  seus  detalhes 
procedimentais (instrução, penhora, avaliação, arrematação, satisfação, pagamento, adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa, 
remissão  e  remição);  liquidação;  a  defesa  na  execução,  exceção  de  pré-executividade;  suspensão  e  extinção  da  execução. 
Cumprimento de sentença. Processo sincrético.
7. Execuções em espécie (por quantia certa contra devedor solvente, de obrigações de fazer ou não fazer, de obrigações de dar coisa 
certa ou incerta, contra a Fazenda Pública, de alimentos, por quantia certa contra devedor insolvente): conceito e características de 
cada uma, função, objeto, subtipos, procedimentos, controvérsias.
8. Tutela jurídica e tutela jurisdicional, tutela processual e tutela satisfativa, tutela inicial e final; tutelas de urgência: conceito, 
espécies,  extensão, profundidade; antecipação dos efeitos da tutela:  natureza, conceito,  características e limites; tutela cautelar: 
natureza e conceito; distinção em relação à antecipação de tutela;  poder geral  de cautela; cautelares inominadas, pressupostos, 
espécies, procedimento cautelar; cautelares nominadas (arresto, seqüestro, caução, busca e apreensão, exibição, produção antecipada 
de provas, protestos, notificações e interpelações, atentado), detalhes, procedimento.
9. Procedimentos especiais: visão geral, características, procedimentos especiais de jurisdição voluntária (incluída a discussão sobre 
a  real  natureza  dessa  espécie  jurisdicional)  e  de  jurisdição  contenciosa;  tipos codificados  (consignação  em pagamento;  tutela 
interdital  e  não-interdital  da  posse:  interdito  proibitório,  ações  de  manutenção e  reintegração  de  posse,  embargos  de  terceiro, 
usucapião; a problemática do confronto entre ações petitórias e possessórias; ação monitória) e não-codificados (desapropriação, 
ação de improbidade, reclamação constitucional), natureza e conceito de cada um, subespécies, hipóteses de cabimento, requisitos, 
aspectos procedimentais.
10. Juizados Especiais cíveis: caracterização como subsistema processual e seu relacionamento com o sistema processual geral; 
especificidades, diferenciações e semelhança entre os juizados Estaduais e Federais; estrutura orgânica (Juizados, Turmas Recursais,
Turmas de Uniformização Regionais e Turma Nacional), princípios, características, espécies, competência (inclusive a real natureza 
desta e a  discussão sobre possível  descompasso entre o  critério  constitucional  e  o  legal);  procedimentos,  recursos,  pedido de 
uniformização,  coisa  julgada,  execução,  questões  controvertidas,  possibilidade  de  utilização,  dentro  dos  Juizados,  de  meios 
processuais que não lhes são específicos (p. ex., mandado de segurança, procedimentos de jurisdição voluntária etc.).
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1. Seguridade. Natureza, fontes e princípios. Eficácia e interpretação das normas de Seguridade.
2. Regime geral. Segurados e dependentes. Inscrição e filiação. Qualidade de segurado. Manutenção e perda. 
3. Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. Distinções.
4.  Previdência  Social  Rural  e  Previdência  Social  Privada.  Regimes  especiais.  Regime  previdenciário  do  servidor  estatutário. 
Previdência complementar.
5. Custeio. Salário-de-contribuição. Limites. Reajustes.
6. Prestação. Carência. Benefícios. Renda Mensal Inicial. Aposentadorias, auxílios e pensões. Prescrição.
7. Cálculo de benefícios. Valores mínimo e máximo. Reajustes, revisões e valor real.
8. Serviços. Habilitação, reabilitação e serviço social.
9. Contribuições sociais. Natureza e espécies.
10.  Ação  previdenciária.  Justificação.  Tempo  de  serviço  e  tempo  de  contribuição.  Juizado  Especial  Federal:  questões 
previdenciárias.
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
1. Finanças públicas na Constituição de 1988. 
2. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320, 
de 17/3/1964). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos.
3. Despesa pública. Conceito e classificação. Disciplina constitucional dos precatórios.
4. Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas.
5. Dívida ativa da União de natureza tributária e não-tributária.
6. Crédito público. Conceito. Dívida pública: conceito.
6.  O Sistema Tributário Nacional.  Limitações constitucionais ao poder de tributar.  A repartição de competências na federação 
brasileira. Delegação de arrecadação. Discriminação constitucional das rendas tributárias. Legislação sobre o Sistema Tributário 
Brasileiro. Definição de tributo. Espécies de tributos.
7.  Competência  tributária  plena.  Indelegabilidade  da  competência.  Não-exercício  da  competência.  Competência  residual  e 
extraordinária. Limitações da competência. Princípios da legalidade e da tipicidade. Princípio da anualidade. Proibição de tributos 
interlocais.  Imunidade  e  isenção.  Uniformidade  tributária.  Tributação  das  concessionárias.  Sociedades  mistas  e  fundações. 
Imunidade recíproca. Extensão da imunidade às autarquias.
8. Impostos federais: impostos sobre o comércio exterior. Imposto sobre produtos industrializados (IPI). Imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF).
9. Imposto de renda. Regimes jurídicos. Imposto de renda pessoas jurídicas. Imposto de renda pessoas físicas.
10. Fato gerador. Taxas e preços públicos. Taxas contratuais e facultativas. Contribuições para a Seguridade Social. Contribuição 
sobre o lucro. O regime da COFINS. CPMF. A CIDE e o seu regime. Empréstimo compulsório. As limitações constitucionais do 
empréstimo compulsório na Constituição Federal de 1988.
11. Fontes do Direito Tributário. Conceito de fonte. Fontes formais do Direito Tributário. Legislação Tributária. Conceito. Lei, 
Tratados  e  Convenções  Internacionais.  Normas  Complementares.  Leis  Complementares.  Vigência  da  Legislação  Tributária. 
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e integração da Legislação Tributária. Tratados internacionais e legislação interna. 
A perda de eficácia dos tratados. Os tratados sobre matéria tributária e o artigo 98 do CTN. Vigência do tratado.
12.  Obrigação principal  e  acessória:  Fato gerador.  Sujeito  ativo e  sujeito  passivo.  Capacidade tributária.  Domicílio  tributário. 
Responsabilidade tributária. Solidariedade. Responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade por infrações.
13. Constituição do crédito tributário. Lançamento. Modalidades. Suspensão do crédito tributário.
14. Compensação. Restituição. Transação. Remissão. Prescrição e decadência. Conversão do depósito em renda. Consignação em 
pagamento.  Decisão  administrativa  irreformável  e  decisão  judicial  passada  em  julgado.  Restituição  do  tributo  transferido. 
Restituição de juros e multas. Correção monetária. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
15. Processo administrativo tributário. Processo judicial tributário. Execução fiscal. Cautelar fiscal. Mandado de segurança. Ação de 
repetição de indébito. Anulatória de débito fiscal. Ação declaratória. Ação de consignação em pagamento. 
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16. Administração Tributária. Procedimento Fiscal. Sigilo Fiscal e Prestação de Informações. Dívida ativa. Certidões e Cadastro.
DIREITO AMBIENTAL
1. Direito Ambiental. Conceito. Objeto. Princípios fundamentais.
2. O Direito Ambiental como Direito Econômico. A natureza econômica das normas de Direito Ambiental.
3. Normas constitucionais relativas à proteção ambiental.
4. Repartição de competências em matéria ambiental.
5. Zoneamento Ambiental.Sistema nacional de unidades de conservação da natureza.
6. Poder de polícia e Direito Ambiental. Licenciamento ambiental. Biossegurança. Infrações ambientais.
7. Responsabilidade ambiental. Conceito de dano. A reparação do dano ambiental.
8. Sistema nacional do meio ambiente. Política nacional do meio ambiente.
9. Estudo de impacto ambiental. Conceito. Competências. Natureza jurídica. Requisitos.
10.Biodiversidade. Principais instrumentos de proteção internacional. Acesso. Política nacional. Proteção jurídica do conhecimento 
tradicional associado.
11.Proteção às florestas.
12.Áreas de preservação permanente e unidades de conservação.
13. Modificação dos genes pelo homem e meio ambiente.
14. Proteção química das culturas e meio ambiente.
15. Produtos tóxicos. Controle. Transporte.
16. Recursos hídricos.
17. Mineração.
18. Efetivação da proteção normativa ao meio ambiente: poder Judiciário, Ministério Público e Administração Pública.
19. Política energética e meio ambiente.
20.Os indígenas e as suas terras.
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO
1. Direito Internacional Público. Conceito. Fontes.Princípios.
2.  Atos  Internacionais.  Tratado.  Conceito.  Validade.  Efeitos.  Ratificação.Promulgação.  Registro  e  publicidade.  Vigência 
contemporânea e diferida. Incorporação ao Direito Interno. Violação. Conflito entre tratado e norma de Direito Interno. Extinção.
3. Atos internacionais. Convenção. Acordos. Ajuste. Protocolo.
4. Personalidade internacional. Estado. Imunidade à jurisdição estatal. Consulados e embaixadas.
5. Personalidade internacional. Organizações internacionais. Conceito. Natureza jurídica. Elementos caracterizadores. Espécies. 
6. Personalidade internacional. População. Nacionalidade. Princípios. Normas. Tratados multilaterais. Estatuto da igualdade.
7.  Personalidade  internacional.  Estrangeiros.  Vistos.  Deportação.  Expulsão.  Extradição.  Conceito.  Fundamento  jurídico. 
Reciprocidade e Controle jurisdicional. Asilo político. Conceito. Natureza e disciplina.
8. Personalidade internacional. Pessoa jurídica. Conceito de nacionalidade. Teorias e legislação. Empresas binacionais.
9. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos civis, políticos, econômicos 
e culturais. Mecanismos de implementação. Noções gerais.
10. Conflitos internacionais. Meios de solução. Diplomáticos, políticos e jurisdicionais. Cortes internacionais.
11. Direito Comunitário. Formas de integração. Mercado Comum do Sul. Características. Elementos institucionais. Protocolo de 
Assunção. Protocolo de Ouro Preto. Protocolo de Olivos. Protocolo de Las Leñas. Autoridades centrais.
12. Domínio público internacional. Mar. Águas interiores. Mar territorial. Zona contígua. Zona econômica. Plataforma continental. 
Alto-mar. Rios internacionais.
13. Domínio público internacional. Espaço aéreo. Princípios elementares. Normas convencionais. Nacionalidade das aeronaves. 
Espaço extra-atmosférico.
14. Direito Internacional Privado brasileiro. Fontes. Conflito de leis no espaço. Normas indiretas. Qualificação prévia. Elemento de 
conexão. Reenvio. Prova. Direito estrangeiro. Interpretação. Aplicação. Exceções à aplicação.
15. Responsabilidade internacional. Ato ilícito. Imputabilidade. Dano. Formas e extensão da Reparação.
16.  Processo  internacional.  Competência  jurisdicional  nas  relações  jurídicas  com  elemento  estrangeiro.  Cartas  rogatórias. 
Homologação de sentenças estrangeiras.
17. Contratos internacionais. Cláusulas típicas.
18. Métodos de solução alternativa de controvérsias. Arbitragem.
19. Prestação de alimentos. Convenção de Nova Iorque sobre cobrança de alimentos no estrangeiro. Decreto Legislativo n. 10/58 e 
Decreto n. 56.826/65. Noções gerais. Competência da Justiça Federal. Hipóteses. Procedimento.
20. Tribunal Penal Internacional. Evolução histórica. Competência. Procedimento. Natureza das decisões. Delitos internacionais.
DIREITO EMPRESARIAL
1.  Direito  Comercial:  origem.  Evolução  histórica.  Autonomia.  Fontes.  Características.  Empresário:  caracterização.  Inscrição. 
Capacidade. Teoria da empresa e seus perfis.
2.  Teoria geral  dos títulos de créditos.  Títulos  de créditos:  letra de câmbio, cheque,  nota promissória,  duplicata.  Aceite,  aval, 
endosso, protesto, prescrição. Ações cambiais.
3. Espécies de empresa. A responsabilidade dos sócios. A distribuição de lucros. O sócio oculto. Segredo comercial.
4. Teoria geral do Direito Societário: conceito de sociedade. Personalização da sociedade. Classificação das sociedades. Sociedades 
não personificadas. Sociedades personificadas: sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, 
sociedade em comandita por ações, sociedade cooperada, sociedades coligadas. Liquidação. Transformação. Incorporação. Fusão. 
Cisão. Sociedades dependentes de autorização.
5. Sociedade Limitada. Sociedade Anônima.
6.  Estabelecimento  Empresarial.  Institutos  Complementares  do  Direito  Empresarial:  Registro.  Nome.  Prepostos.  Escrituração. 
Propriedade industrial.
7.  Contratos  empresariais:  compra  e  venda  mercantil.  Comissão.  Representação  comercial.  Concessão  comercial.  Franquia 
(Franchising). Distribuição. Alienação fiduciária em garantia. Faturização (Factoring). Arrendamento mercantil (Leasing). Cartão de 
crédito.
8. Contratos bancários: Depósito bancário. Conta-corrente. Aplicação financeira. Mútuo bancário. Desconto. Abertura de crédito. 
Crédito documentário.
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9.  Sistema  Financeiro  Nacional:  Constituição.  Competência  de  suas  entidades  integrantes.  Instituições  financeiras  públicas  e 
privadas. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Sistema Financeiro da Habitação.
10. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (Lei n. 11.101/05).
11. Propriedade Industrial. Noções Gerais. Regime Jurídico. Invenção. Desenho Industrial. Modelo de Utilidade. Marca.
12.A Relação de Consumo no Direito do Espaço Virtual. Comércio Eletrônico.
DIREITO ECONÔMICO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
1. Constituição Econômica Brasileira. Ordem constitucional econômica: princípios gerais da atividade econômica. Tipologia dos 
sistemas econômicos.
2. Ordem jurídico-econômica.
3. Conceito. Ordem econômica e regime político.
4. Sujeitos econômicos.
5. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de intervenção. Intervenção no 
direito positivo brasileiro.
6. Lei Antitruste (Lei n. 8.884, de 11/6/1994). Disciplina jurídica da concorrência empresarial. Princípios. Infrações contra a ordem 
econômica. Concorrência ilícita e desleal. Repressão do poder econômico pelo Estado. Abuso do poder econômico. Práticas desleais
de comércio: dumping. Disciplina das medidas de salvaguarda.
7. Mercosul. Gatt. OMC. Instrumentos de defesa comercial.
8.  Direito  do  Consumidor.  Elementos Integrantes  da  Relação  Jurídica  de  Consumo.  Sujeitos:  Conceitos  de  Consumidor  e  de 
Fornecedor. Objetos: Conceito de Produto e de Serviço. Vínculo: Conceito de Oferta e de Mercado de Consumo.
9. As principais Atividades Empresariais e sua Relação com o Regime Jurídico das Relações de Consumo: Os Serviços púbicos, a 
atividade bancária, a atividade securitária, a atividade imobiliária, a atividade do transportador aéreo, os consórcios.

17) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 19/2008
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° 02/2008, para:
ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo 7º do artigo 16, que passa a ser a seguinte:
§ 7º Não sendo obtida a maioria de votos de que trata o parágrafo 5º, repetir-se-á o escrutínio. Ao novo escrutínio só poderão  
concorrer os dois Desembargadores mais votados para cada cargo, proclamando-se como eleito o que obtiver a maioria dos votos 
dos Desembargadores presentes, ou, em caso de empate, o mais antigo. 
ALTERAR A REDAÇÃO do inciso XXVII do artigo 39, que passa a ser a seguinte: 
XXVII – apresentar ao Órgão Especial, até a última sessão do mês de maio, a Tomada de Contas do exercício anterior, para que seja 
aprovada e enviada ao Tribunal de Contas da União, e o relatório circunstanciado dos trabalhos realizados no ano anterior, enviando 
cópia do relatório ao Tribunal Superior do Trabalho. 
SUPRIMIR o parágrafo único  do artigo 191. 
SUPRIMIR o parágrafo único do artigo 228. 
ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 231, que passa a ser a seguinte: 
Art. 231. A nomeação de servidor que não tenha vínculo efetivo com o Quadro de Pessoal do Tribunal, para cargos em comissão, 
será privativa do Presidente do Tribunal, ouvido previamente o Órgão Especial. 
ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 232, que passa a ser a seguinte:
Art. 232. A cessão de servidores do Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho na 4ª Região para outro órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá ser autorizada, a juízo do Órgão Especial, para 
exercício de cargo em comissão ou função comissionada, bem como nos casos previstos em leis específicas, observadas as regras do 
artigo 93 da Lei 8.112/90 e, no que se refere ao servidor em estágio probatório, a regra do § 3º do artigo 20 dessa mesma lei.  
ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 233, que passa a ser a seguinte: 
Art. 233. Não poderá ser nomeado para cargo em comissão, ou designado para função comissionada, cônjuge, companheiro, parente 
ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros e Magistrados, salvo a de ocupante de 
cargo de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação 
ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da incompatibilidade. 
ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 236, que passa a ser a seguinte:
 Art. 236. O Gabinete do Presidente será chefiado pelo Secretário-Geral da Presidência, bacharel em Direito,  cabendo-lhe dirigir os 
serviços do Gabinete e prestar assessoramento ao Presidente, além de exercer as demais atribuições que forem estabelecidas no 
Regulamento. 
ACRESCENTAR os incisos VI e VII ao artigo 237, com a seguinte redação: 
VI – Assessoria de Informática; VII – Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes.
ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo único do artigo 237, que passa a ser a seguinte: 
Parágrafo único.  As  assessorias  do Gabinete  da  Presidência  serão  chefiadas  por  Assessor-Chefe  nomeado pelo  Presidente  do 
Tribunal e ficarão subordinadas à direção do Secretário-Geral da Presidência.
RENOMEAR o Capítulo IV do Título V, que passa a ser o seguinte: 
Capítulo IV - Dos Gabinetes dos Desembargadores. 
ALTERAR A REDAÇÃO dos incisos I do artigo 239, que passa a ser a seguinte:
I  –  O Assessor  do  Desembargador,  bacharel  em Direito,  nomeado  na  forma  do  art.  231,  parágrafo  único,  deste  Regimento. 
ACRESCENTAR o inciso II ao artigo 239, renumerando o inciso subseqüente, com a seguinte redação:
 II – O Chefe de Gabinete.
RENUMERAR o antigo inciso II do artigo 239, que passa a ser o inciso III, ALTERANDO A REDAÇÃO, nos seguintes termos: 
III – Os Assistentes e os Secretários de Gabinete, cujo nível, formação e a respectiva lotação numérica serão estabelecidos em 
resolução do Órgão Especial.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 01 de setembro de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

E D I T A I S
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18) EDITAL, DE 25 DE AGOSTO DE 2008
O Ministro Rider de Brito, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, comunica 
aos Senhores Advogados e a todos os interessados que, a partir do dia 1 º de outubro de 2008, as matérias do Tribunal Superior do 
Trabalho e  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho passarão  a  ser  publicadas,  exclusivamente,  no  Diário  da  Justiça  do 
Trabalho Eletrônico.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

19) 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 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, 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, 23 de setembro de 2008. 
Ass. JOÃO GHISLENI FILHO,
Desembargador-Presidente.

D I V E R S O S

<!ID1018214-0>
20) ATO Nº 167, DE 2 DE SETEMBRO DE 2008
Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 
15ª,  17ª,  18ª,  21ª,  22ª,  23ª  e  24ª  Regiões,  crédito  suplementar  no  valor  global  de  R$ 2.268.272,00  para  reforço  de  dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
considerando os termos do art. 62 da Lei n.º 11.514, de 13 de agosto de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2008, c/c com  
o art. 4º da Lei n.º 11.647, de 24 de março de 2008, Lei Orçamentária Anual - LOA 2008, e as disposições contidas na Portaria 
SOF/MP n.º 6, de 28 de março de 2008, e no Ato Conjunto TST/CSJT nº 2, de 3 de abril de 2008, alterado pelo Ato Conjunto 
TST/CSJT nº 12, de 28/5/2008, resolve:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª,  
12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões, crédito suplementar, tipo 407 Com Compensação, no valor global de R$ 
2.268.272,00 para atender às programações constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO

ANEXOS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I                                                                                                               CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                     RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

0571     PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                     209.000

02 128
02 128

02 061
02 061

0571 4091
0571 4091 0001

0571 4224
0571 4224 0043

         ATIVIDADES

CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS – NACIONAL

ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES
ASSISTENCIA  JURIDICA  A  PESSOAS  CARENTES  -  NO 

F 3 2 90 0 100

200.000
200.000
200.000

9.000
9.000
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
F 3 2 90 0 100 9.000

                                                
                                               TOTAL - FISCAL                                                            209.000     
                                     

                                               
                                               TOTAL - SEGURIDADE                                                     0

                                              
                                                 TOTAL - GERAL                                                             209.000

       
ANEXO AO ATO CSJT.GP.Nº. 167/2008

ANEXO II - CANCELAMENTO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II                                                                               CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)        RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 

FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                         200.000

02 061
02 061

0571 4256
0571 4256 0001

ATIVIDADES

APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO -
NACIONAL

F 4 2 90 0 100

200.000
200.000

200.000

                                              
                                                TOTAL – FISCAL                                                        200.000

                                                TOTAL - SEGURIDADE                                                         0 

                                                TOTAL - GERAL                                                         200.000

D1377743-0>
21) ATO GCGJT Nº- 3, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando a aprovação, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Tabela Processual Unificada de Assuntos (Temas), conforme 
Resolução n.º 46/2007 daquele Órgão;
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Considerando a necessidade de aperfeiçoar a aludida Tabela Processual;
Considerando  a delegação, ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, das atribuições de administrar a implantação, 
manter e aperfeiçoar as Tabelas Processuais Unificadas aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Resolução 
Administrativa n.º 1284/2008, do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho,
R E S O L V E
Art.  1º  Instituir  grupo de  trabalho,  composto por magistrados  do trabalho de  1a  e  2a  instâncias,  para apresentar  proposta de 
aperfeiçoamento da Tabela Processual Unificada de Assuntos, aprovada pela Resolução n.º 46 do Conselho Nacional de Justiça, 
relativamente aos temas preponderantes nas Varas do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 2o O grupo de trabalho é composto pelos seguintes magistrados:
Juízes de 2o Grau:
RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
PAULO ROBERTO DE CASTRO, do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região
ANDRÉ GENN DE ASSUNÇÃO BARROS, do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região
Juízes de 1o Grau:
MAURICIO SCHMIDT BASTOS (4a Região)
FRANCISCO LUCIANO DE AZEVEDO FROTA (10a Região)
PAULO ROBERTO BRESCOVICI (23a Região)
Parágrafo único. O grupo de trabalho será presidido pelo juiz de 2ª instância com maior tempo de carreira.
Art. 3º  O grupo de trabalho deverá apresentar a proposta de aperfeiçoamento da Tabela Processual Unificada de Assuntos ao 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho até 13 de outubro de 2008.
Publique-se no BI e no DJU.
Brasília, 10 de setembro de 2008.
MINISTRO JOÃO ORESTE DALAZEN - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
<!ID1744-0>
22) ATO GCGJT Nº - 4, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando a aprovação, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Tabela Processual Unificada de Assuntos (Temas), conforme 
Resolução n.º 46/2007 daquele Órgão;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a aludida Tabela Processual;
Considerando  a delegação, ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, das atribuições de administrar a implantação, 
manter e aperfeiçoar as Tabelas Processuais Unificadas aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Resolução 
Administrativa n.º 1284/2008, do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho,
R E S O L V E
Art.  1º  Instituir  grupo  de  trabalho,  composto  por  servidores  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  para  apresentar  proposta  de 
aperfeiçoamento da Tabela Processual Unificada de Assuntos, aprovada pela Resolução n.º 46 do Conselho Nacional de Justiça, 
relativamente aos temas preponderantes no Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 2o O grupo de trabalho é composto pelos seguintes servidores
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
MAURO BARATA DE ALENCAR OSÓRIO
SILVÂNIA PINHEIRO COELHO JOSÉ
LUIS FERNANDO JÚNIOR
LUÍSA ARRUDA DIPP
CLÁUDIO LUIDI GAUDENSI
Art. 3º  O grupo de trabalho deverá apresentar a proposta de aperfeiçoamento da Tabela Processual Unificada de Assuntos ao 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho até 13 de outubro de  2008.
Publique-se no BI e no DJU.
Brasília, 10 de setembro de 2008.
MINISTRO JOÃO ORESTE DALAZEN
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

23) CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
(Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça,  do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo nº  
200820000007337)
O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no exercício da competência que lhe atribuíram a Constituição Federal (art. 103-B, § 
4º, I e II), a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 60 da LC nº 35/79) e seu Regimento Interno (art. 19, incisos I e II);
Considerando que a adoção de Código de Ética da Magistratura é instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da 
sociedade em sua autoridade moral;
Considerando que o Código de Ética da Magistratura traduz compromisso institucional com a excelência na prestação do serviço 
público de distribuir Justiça e, assim, mecanismo para fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário;
Considerando que é fundamental para a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e 
exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais;
Considerando que a Lei veda ao magistrado "procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções" e 
comete-lhe o dever de "manter conduta irrepreensível na vida pública e particular" (LC nº 35/79, arts. 35, inciso VIII, e 56, inciso 
II); e
Considerando a necessidade de minudenciar os princípios erigidos nas aludidas normas jurídicas;
RESOLVE aprovar e editar o presente CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, exortando todos os juízes 
brasileiros à sua fiel observância.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art.  1º  O exercício da  magistratura exige  conduta  compatível  com os  preceitos  deste  Código e  do Estatuto da Magistratura, 
norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do 
segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.
Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das 
instituições e a plena realização dos valores democráticos.
Art.  3º  A atividade  judicial  deve  desenvolver-se  de  modo a  garantir  e  fomentar  a  dignidade da  pessoa  humana,  objetivando 
assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas.
CAPÍTULO II
INDEPENDÊNCIA
Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de 
outro colega, exceto em respeito às normas legais.
Art. 5º Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas 
à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos.
Art. 6º É dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise a limitar sua independência.
Art. 7º A independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária.
CAPÍTULO III
IMPARCIALIDADE
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao 
longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo,  
predisposição ou preconceito.
Art. 9º  Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer 
espécie de injustificada discriminação.
Parágrafo único. Não se considera tratamento discriminatório injustificado:
I - a audiência concedida a apenas uma das partes ou seu advogado, contanto que se assegure igual direito à parte contrária, caso  
seja solicitado;
II - o tratamento diferenciado resultante de lei.
CAPÍTULO IV
TRANSPARÊNCIA
Art. 10.  A atuação do magistrado deve ser transparente, documentando-se seus atos, sempre que possível, mesmo quando não 
legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos casos de sigilo contemplado em lei.
Art. 11.  O magistrado, obedecido o segredo de justiça, tem o dever de informar ou mandar informar aos interessados acerca dos 
processos sob sua responsabilidade, de forma útil, compreensível e clara.
Art. 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e eqüitativa, e 
cuidar especialmente:
I - para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos de partes e seus procuradores;
II - de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, 
votos, sentenças ou acórdãos, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério.
Art. 13. O magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social,
mormente a autopromoção em publicação de qualquer natureza. 
Art. 14.  Cumpre ao magistrado ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu 
desempenho profissional.
CAPÍTULO V
INTEGRIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL
Art. 15.  A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada 
confiança dos cidadãos na judicatura.
Art. 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade 
jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral.
Art. 17. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam 
comprometer sua independência funcional.
Art. 18.  Ao magistrado é vedado usar para fins privados, sem autorização, os bens públicos ou os meios disponibilizados para o 
exercício de suas funções.
Art.  19.  Cumpre ao  magistrado adotar  as  medidas necessárias para  evitar  que  possa surgir  qualquer  dúvida  razoável  sobre a 
legitimidade de suas receitas e de sua situação econômico-patrimonial.
CAPÍTULO VI
DILIGÊNCIA E DEDICAÇÃO
Art. 20. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos 
a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável,
reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual.
Art. 21. O magistrado não deve assumir encargos ou contrair obrigações que perturbem ou impeçam o cumprimento apropriado de 
suas funções específicas, ressalvadas as acumulações permitidas constitucionalmente.
§ 1º O magistrado que acumular, de conformidade com a Constituição Federal, o exercício da judicatura com o magistério deve 
sempre priorizar a atividade judicial, dispensando-lhe efetiva disponibilidade e dedicação.
§ 2º O magistrado, no exercício do magistério, deve observar conduta adequada à sua condição de juiz, tendo em vista que, aos 
olhos de  alunos  e  da  sociedade,  o  magistério  e  a  magistratura  são  indissociáveis,  e  faltas  éticas  na  área  do  ensino  refletirão 
necessariamente no respeito à função judicial.
CAPÍTULO VII
CORTESIA
Art. 22. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores,  
as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça.
Parágrafo único. Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível.
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Art. 23. A atividade disciplinar, de correição e de fiscalização serão exercidas sem infringência ao devido respeito e consideração 
pelos correicionados.
CAPÍTULO VIII
PRUDÊNCIA
Art.  24.  O magistrado prudente é o  que  busca adotar  comportamentos e decisões  que sejam o resultado de  juízo justificado 
racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.
Art. 25.  Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências que pode 
provocar.
Art. 26.  O magistrado deve manter  atitude aberta e paciente para receber argumentos ou críticas  lançados de forma cortês e 
respeitosa, podendo confirmar ou retificar posições anteriormente assumidas nos processos em que atua.
CAPÍTULO IX
SIGILO PROFISSIONAL
Art. 27. O magistrado tem o dever de guardar absoluta reserva, na vida pública e privada, sobre dados ou fatos pessoais de que haja  
tomado conhecimento no exercício de sua atividade.
Art. 28.  Aos juízes integrantes de órgãos colegiados impõe se preservar o sigilo de votos que ainda não hajam sido proferidos e 
daqueles de cujo teor tomem conhecimento, eventualmente, antes do julgamento.
CAPÍTULO X
CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO
Art.  29.  A  exigência  de  conhecimento  e  de  capacitação  permanente  dos  magistrados  tem  como  fundamento  o  direito  dos 
jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de qualidade na administração de Justiça.
Art. 30. O magistrado bem formado é o que conhece o Direito vigente e desenvolveu as capacidades técnicas e as atitudes éticas  
adequadas para aplicá-lo corretamente.
Art. 31. A obrigação de formação contínua dos magistrados estende-se tanto às matérias especificamente jurídicas quanto no que se 
Refere aos conhecimentos e técnicas que possam favorecer o melhor cumprimento das funções judiciais.
Art. 32. O conhecimento e a capacitação dos magistrados adquirem uma intensidade especial no que se relaciona com as matérias, 
As técnicas e as atitudes que levem à máxima proteção dos direitos humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais.
Art. 33. O magistrado deve facilitar e promover, na medida do possível, a formação dos outros membros do órgão judicial.
Art. 34. O magistrado deve manter uma atitude de colaboração ativa em todas as atividades que conduzem à formação judicial.
Art. 35. O magistrado deve esforçar-se para contribuir com os seus conhecimentos teóricos e práticos ao melhor desenvolvimento 
do Direito e à administração da Justiça.
Art. 36. É dever do magistrado atuar no sentido de que a instituição de que faz parte ofereça os meios para que sua formação seja  
permanente.
CAPÍTULO XI
DIGNIDADE, HONRA E DECORO
Art. 37. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.
Art. 38. O magistrado não deve exercer atividade empresarial, exceto na condição de acionista ou cotista e desde que não exerça o 
controle ou gerência.
Art. 39. É atentatório à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado, no exercício profissional, que implique 
discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. Os preceitos do presente Código complementam os deveres funcionais dos juízes que emanam da Constituição Federal, do 
Estatuto da Magistratura e das demais disposições legais.
Art.  41.  Os  Tribunais  brasileiros,  por  ocasião  da  posse  de  todo  Juiz,  entregar-lhe-ão  um exemplar  do  Código  de  Ética  da 
Magistratura Nacional, para fiel observância durante todo o tempo de exercício da judicatura.
Art. 42. Este Código entra em vigor, em todo o território nacional, na data de sua publicação, cabendo ao Conselho Nacional de 
Justiça promover-lhe ampla divulgação.
Brasília, 26 de agosto de 2008.

24) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO<ID1386605-0>
SÚMULA No- 33, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. 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, edita a 
presente súmula da Advocacia-Geral da União, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias 
consecutivos:
'É devida aos servidores públicos federais civis ativos, por ocasião do gozo de férias e licenças, no período compreendido 
entre  outubro/1996  e  dezembro/2001,  a  concessão  de  auxílio-alimentação,  com  fulcro  no  art.  102  da  Lei  nº  8.112/90, 
observada a prescrição qüinqüenal'.
Legislação Pertinente: art. 102 da Lei nº 8.112/90.
Precedentes : Superior Tribunal de Justiça: Quinta Turma: Resp 745377/PE (DJ 11/06/2007), REsp 614433/RJ (DJ 07/05/2007), 
AgRg no Resp 643236/PE (DJ 16/05/2005) e Resp 577647/SE (DJ 07/03/2005); Sexta Turma: REsp 674565/PE (DJ 19/12/2005); 
AgRg no REsp 643938/CE (DJ 24/04/2006) e AgRg no REsp 610628/PE (DJ 06/03/2006).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386606-0>
SÚMULA No- 34, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. 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, edita a 
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presente súmula da Advocacia-Geral da União, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias 
consecutivos:
"Não  estão  sujeitos  à  repetição  os  valores  recebidos  de  boa-fé  pelo  servidor  público,  em decorrência  de  errônea  ou 
inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública".
Legislação Pertinente: Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: Resp. nº 643.709/PR, AgRg no Resp nº 711.995, Resp. nº 488.905/RS e AgRg no 
Resp  nº  679.479/RJ  (Quinta  Turma);  ROMS nº  18.121/RS,  Resp  nº  725.118/RJ,  Resp  nº  651.081/RJ  e  AgRg  no  REsp.  nº 
597.827/PR (Sexta Turma); MS nº 10.740/DF (Terceira Seção).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386607-0>
SÚMULA No- 35, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. 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, edita a 
presente súmula da Advocacia-Geral da União, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias 
consecutivos:
"O exame psicotécnico a ser aplicado em concurso público deverá observar critérios objetivos, previstos no edital, e estará 
sujeito a recurso administrativo."
Legislação Pertinente: art. 5º, XXXV, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: RE 188.234-4, Rel. Min. Neri da Silveira, julgamento em 19-03-02; AgAI 318.367- 
Relator Min. Celso de Melo, julgamento 27/08/2002 -AgAI,660.815-4, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 30/10/2007, DJ de 22-
11-2007;  AgRgAI  630.247-  4,  Rel.  Min.Eros  Grau,  julgamento  em  08-5-07,  DJ  de01-06-2007,  AgRgRE  466.061-0,  Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 30/06/2006, AgRgRE 433.921-8, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 24/02/2005, RE 243.926-6, 
Relator Min. Moreira Alves, DJ 10/08/2000.
Precedentes no STJ:  AgRg no RESP 335.731, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa,  julgamento 31/05/2005;  RESP 462.676, 
Relator  Min. Paulo Medina, Julgamento 23/03/2004; AgRgno EDcl no RESP 525.611, julgamento em 11/12/2007; MS 9183, 
Relator Min. Paulo Medina, julgamento 09/08/2006, RESP 685.726,Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, julgamento 10/05/2007, 
ROMS 20480, Relator Paulo Medina, julgamento 30/05/2006, ROMS 17103, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgamento 
em 03/11/2005.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386608-0>
SÚMULA No- 36, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1°, da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. 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. 2° e 3°,  
do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, bem como o contido no Ato Regimental/AGU nº 1, de 02 de julho de 2008, edita a  
presente súmula da Advocacia-Geral da União, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias 
consecutivos:
“O ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos 
da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, tem direito à assistência médica e hospitalar gratuita, extensiva aos dependentes, 
prestada  pelas  Organizações  Militares  de  Saúde,  nos  termos  do  artigo  53,  IV do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias.”
Legislação Pertinente: art. 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: RE 414.256-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 26-4-05, DJ de 20-5-05; RE 
417.871-AgR,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  julgamento  em  15-2-05,  DJ  de  11-3-05;  RE  421.197-AgR,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso, 
julgamento em 15-8-06, DJ de 8-9-06.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386609-0>
SÚMULA No- 37, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto  
no art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, bem assim o contido no Ato Regimental nº 1, de 2 de 
julho de 2008, edita a presente Súmula, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei  
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, a ser publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, por três dias consecutivos:
"Incidem juros de mora sobre débitos trabalhistas dos órgãos e entidades sucedidos pela União, que não estejam sujeitos ao 
regime de intervenção e liquidação extrajudicial previsto pela Lei nº 6.024/74, ou cuja liquidação não tenha sido decretada 
por iniciativa do Banco Central do Brasil."
Legislação Pertinente: artigo 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/74.
Precedentes:  Tribunal  Superior  do  Trabalho:  E-RR-345325/1997,  E-RR-495383/1998,  E-RR-17472/2002,  Orientação 
Jurisprudencial  Transitória nº 10 (SBDI-1); TST-RXO-FAR-98017/2003 (SBDI-2); TST-AIRR-721.280/2001 (1ª Turma); TST-
AIRR-66891/2000 (3ª Turma); TST-AIRR-1768/1990, AIRR e RR - 50236/2002 (4ª Turma).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386610-0>
SÚMULA No- 38, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inciso XII, 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:
Alterar a Súmula nº 28 da Advocacia-Geral da União, que passará a ter a redação da presente súmula, de caráter obrigatório, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
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"Incide a correção monetária sobre as parcelas em atraso não prescritas, relativas aos débitos de natureza alimentar, assim 
como aos benefícios previdenciários, desde o momento em que passaram a ser devidos, mesmo que em período anterior ao 
ajuizamento de ação judicial."
Legislação Pertinente: Lei nº 6.899, de 08 de abril de 1981
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: REsp 529708 / RS e REsp 734261 / RJ (Quinta Turma); REsp 226907 / ES (Sexta 
Turma) ; EREsp 102622 / SP , AR 708 / PR, AR 693/PR ( Terc eira Seção); EREsp 92867 / PE e EREsp 96177 / PE (Corte 
Especial).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386611-0>
SÚMULA No- 39, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. 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, edita a 
presente súmula da Advocacia-Geral da União, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias 
consecutivos:
"São devidos honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de obrigações definidas em 
lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal)."
Legislação Pertinente: art. 100, § 3º, da Constituição da República; art. 1º-D da Lei n.º 9.494/1997.
Precedentes  : Supremo Tribunal Federal: Pleno: RE 420816 (DJ de 10/12/2006); RE-ED 420816 (DJ de 20/04/2007). Primeira 
Turma: RE-AgR 402079 (DJ de 29/04/2005); RE-AgR 412134 (DJ de 19/08/2005); RE-AgR 480958 (DJ de 24/11/2006). Segunda 
Turma: RE-AgR 412891 (DJ de 26/08/2005); RE-AgR 483257 (DJ de 23/06/2006); RE-AgR 490560 (DJ de 02/02/2007); RE-AgR 
501480  (DJ  de  11/05/2007).  Superior  Tribunal  de  Justiça:  Corte  Especial:  ERESP  653270/RS  (DJ  de  05/02/2007);  ERESP 
659629/RS (DJ de 12/02/2007); ERESP 720452/SC (DJ de 01/02/2007)".
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1386612-0>
SÚMULA No- 40, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto  
no art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, bem assim o contido no Ato Regimental nº 1, de 2 de 
julho de 2008, edita a presente Súmula, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei  
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, a ser publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, por três dias consecutivos:
"Os servidores públicos federais, quando se tratar de aposentadoria concedida na vigência do Regime Jurídico Único, têm 
direito à percepção simultânea do benefício denominado 'quintos', previstos no art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, com o 
regime estabelecido no art. 192 do mesmo diploma."
Legislação Pertinente: arts. 62, § 2º e 192 da Lei nº 8.112, de 11 de setembro de 1990.
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça:  Terceira Seção: MS 8.788/DF (DJ 24/05/2005); MS 9.067/DF (DJ 14/06/2004); 
Quinta Turma: REsp 577.259/PE (DJ 27/11/2006); REsp 586.826/RS (DJ 21/03/2003; REsp 516.489/RN (DJ 12/08/2003). Sexta 
Turma: Resp 380.121/RS (DJ 25/11/2002); REsp 194.217/PE (DJ 05/04/1999).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

25) ATO CONJUNTO TST.CSJT No - 26, DE 18 DE SETEMBRO DE 2008
Altera o Ato Conjunto TST.CSJT.GP n.º 15/2008 e determina a sua republicação.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando a necessidade de alterações de procedimentos previstos no Ato.Conjunto TST.CSJT.GP Nº 15/2008 que instituiu o 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT, resolve:
Art. 1º. Os artigos 1º, 7º, 9º, 17, 18 e 25 do Ato.Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º. Este Ato institui o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e estabelece as normas para sua elaboração, divulgação e 
publicação."
"Art. 7º. O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho será publicado diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das dezenove 
horas, exceto nos feriados nacionais.
§ 1º Na hipótese de problemas técnicos não solucionados até as vinte e três horas, a publicação do dia não será efetivada e o fato  
será comunicado aos gestores do sistema para que providenciem o reagendamento das matérias.
§ 2º Caso o Diário Eletrônico do dia corrente se torne indisponível para consulta no Portal da Justiça do Trabalho, entre 19 e 
23h59min, por período superior a quatro horas, considerar-se-á como data de divulgação o primeiro dia útil subseqüente.
§  3º  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  e  sendo  necessário,  o  presidente  do  órgão  publicador  baixará  ato  de  invalidação  e 
determinará nova data para a divulgação das matérias."
"Art. 9º. Serão mantidas no Portal para acesso público, consulta e download, as sessenta últimas edições do Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho.
§ 1.º O acesso e a consulta às edições anteriores somente serão possíveis mediante requerimento formulado diretamente ao gestor do 
órgão publicador.
.........................................................................................."
"Art. 17. O horário-limite para o envio de matérias será 12 horas do dia agendado para divulgação."
"Art. 18. A exclusão de matérias enviadas somente será possível até as 13 horas do dia da divulgação."
"Art. 25...............................................................................
Parágrafo único. Enquanto durar a publicação simultânea no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Diário da Justiça ou 
versão atual utilizada pelo órgão publicador, os prazos serão aferidos pelo sistema antigo de publicação."
Art. 2º. É alterada a designação do meio eletrônico oficial de divulgação das matérias para Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
devendo constar essa adequação de redação na republicação do Ato.Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008.
Art. 3º. O Ato TST.CSJT.GP nº 15/2008 será republicado com as alterações decorrentes deste Ato.
Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
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Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
<!ID1401315-0>

26) ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP. No - 15, DE 5 DE JUNHO DE 2008  (**)
Institui o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e estabelece normas para envio, publicação e divulgação de matérias dos Órgãos 
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,
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho expedirem 
normas relacionadas aos sistemas de informática, no âmbito de suas competências;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º da Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO que, à exceção das decisões previstas no art. 834 da CLT, os demais atos, despachos e decisões proferidas pela 
Justiça do Trabalho são publicados no Diário da Justiça;
CONSIDERANDO a conveniência e o interesse dos Órgãos da Justiça do Trabalho em contar com meio próprio de divulgação das 
decisões, atos e intimações, resolve:
Art. 1º. Este Ato institui o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e estabelece as normas para sua elaboração, divulgação e 
publicação.
Seção I
Finalidade do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e Endereço de Acesso
Art. 2.º O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho é o instrumento de comunicação oficial, divulgação e publicação dos atos dos  
Órgãos da Justiça do Trabalho e poderá ser acessado pela rede mundial de computadores, no Portal da Justiça do Trabalho, endereço  
eletrônico www.jt.jus.br, possibilitando a qualquer interessado o acesso gratuito, independentemente de cadastro prévio.
Seção II
Do Início da Publicação de Matérias no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
Art. 3.º A publicação de matérias no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho terá início em 9 de junho de 2008, com a divulgação 
do expediente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo  único.  A  publicação  dos  expedientes  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  será  feita  gradualmente,  na  forma  do 
cronograma a ser fixado pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art.  4.º  Os Órgãos da Justiça do Trabalho que iniciarem a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho manterão, 
simultaneamente, as versões atuais de publicação por no mínimo trinta dias.
Art. 5.º Nos casos em que houver expressa disposição legal as publicações também serão feitas na imprensa oficial.
Art. 6.º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do Diário Eletrônico no Portal da 
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Seção III
Da periodicidade da Publicação e dos Feriados
Art. 7º. O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho será publicado diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das dezenove 
horas, exceto nos feriados nacionais".
§ 1º Na hipótese de problemas técnicos não solucionados até as vinte e três horas, a publicação do dia não será efetivada e o fato  
será comunicado aos gestores do sistema para que providenciem o reagendamento das matérias.
§ 2º Caso o Diário Eletrônico do dia corrente se torne indisponível para consulta no Portal da Justiça do Trabalho, entre 19 e 
23h59min, por período superior a quatro horas, considerar-se-á como data de divulgação o primeiro dia útil subseqüente.
§  3º  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  e  sendo  necessário,  o  presidente  do  órgão  publicador  baixará  ato  de  invalidação  e 
determinará nova data para divulgação das matérias.
Art. 8.º Na hipótese de feriados serão observadas as seguintes regras:
I - no caso de cadastramento de feriado de âmbito nacional:
a) as matérias já agendadas para data coincidente serão automaticamente reagendadas para o primeiro dia útil subseqüente, cabendo 
ao gestor do órgão publicador intervir para alterá-las ou excluí-las;
b) serão enviadas mensagens eletrônicas aos gestores, gerentes e publicadores dos órgãos e unidades atingidas;
II - na hipótese de cadastramento de feriado regional, a publicação de matérias já agendadas para a mesma data será mantida,  
cabendo ao gestor do órgão atingido intervir para alterá-la ou excluí-la;
III - o agendamento de matérias para publicação em dia cadastrado como feriado nacional será rejeitado;
IV - o agendamento de matérias para publicação nos feriados regionais será aceito, caso haja confirmação para essa data.
Seção IV
Da permanência das Edições no Portal da Justiça do Trabalho
Art. 9.º Serão mantidas no Portal para acesso público, consulta e download, as sessenta últimas edições do Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho.
§ 1.º O acesso e a consulta às edições anteriores somente serão possíveis mediante requerimento formulado diretamente ao gestor do 
órgão publicador.
§ 2.º O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho definirão os procedimentos para guarda e conservação 
dos diários, bem como para atendimento dos requerimentos de que trata o parágrafo anterior.
Seção V
Da Assinatura Digital, da Segurança e da Numeração Seqüencial
Art.  10.  As  edições  do  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho  serão  assinadas  digitalmente,  atendendo  aos  requisitos  de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil.
Art. 11. O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho será identificado por numeração seqüencial para cada edição, pela data da 
publicação e pela numeração da página.
Seção VI
Dos Gestores Nacionais e Regionais, dos Gerentes e dos Publicadores
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Art. 12. O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho será administrado por um gestor nacional, com as seguintes atribuições:
I - registrar e manter atualizado o calendário dos feriados nacionais;
II - incluir, alterar e excluir os gestores designados pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
III - incluir, alterar ou excluir tipos de matérias utilizados no sistema.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho designará o gestor 
nacional e respectivo substituto.
Art. 13. Ao gestor regional, além das atribuições conferidas aos gerentes, compete:
I - cadastrar as unidades publicadoras do respectivo regional;
II - incluir, alterar e excluir os gerentes das unidades publicadoras e os gestores regionais substitutos;
III - incluir, alterar e excluir do calendário os dias de feriados regionais.
Art. 14. Cada unidade publicadora designará os seus gerentes e publicadores responsáveis pelo envio das matérias para publicação 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Art. 15. Aos gerentes, além das prerrogativas conferidas aos publicadores, compete:
I - excluir matérias enviadas por sua unidade;
II - incluir e excluir os gerentes substitutos e os publicadores no âmbito de sua unidade.
Art. 16. Publicador é o servidor credenciado pelo gerente de sua unidade e habilitado para enviar matérias.
Seção VII
Do Horário para Envio e para Exclusão de Matérias
Art. 17. O horário-limite para o envio de matérias será 12 horas do dia agendado para divulgação.
Art. 18. A exclusão de matérias enviadas somente será possível até as 13 horas do dia da divulgação.
Seção VIII
Do Conteúdo, das Formas de Envio de Matérias e Confirmação da Publicação
Art. 19. O conteúdo ou a duplicidade das matérias publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho é de responsabilidade 
exclusiva da unidade que o produziu, não havendo nenhuma crítica ou editoração da matéria enviada.
Art.  20.  As  matérias  enviadas  para  publicação  deverão  obedecer  aos  padrões  de  formatação  estabelecidos  pela  Secretaria  de 
Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. Nos casos em que se exija publicação de matérias com formatação fora dos padrões estabelecidos, essas deverão 
ser enviadas como anexos por meio de funcionalidade existente no sistema do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Art.  21. Após a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, não poderão ocorrer modificações ou supressões nos 
documentos. Eventuais retificações deverão constar de nova publicação.
Art. 22. A confirmação da publicação das matérias enviadas depende de recuperação, pelo respectivo órgão publicador, dos dados 
disponíveis no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Seção IX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho:
I - a manutenção e o funcionamento dos sistemas e programas informatizados relativamente ao Diário Eletrônico;
II - o suporte técnico e de atendimento aos usuários do sistema;
III - a guarda e conservação das cópias de segurança do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Art. 24. Serão de guarda permanente, para fins de arquivamento, as publicações no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Art. 25. No período referido no artigo 4.º deste Ato, em que haverá simultaneidade na publicação no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho e no Diário da Justiça ou na versão atual utilizada pelo órgão publicador, constará a informação da data do início da 
publicação exclusiva no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Enquanto durar a publicação simultânea no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Diário da Justiça ou 
versão atual utilizada pelo órgão publicador, os prazos serão aferidos pelo sistema antigo de publicação.
Art. 26. Os horários mencionados neste Ato corresponderão ao horário oficial de Brasília, independentemente do fuso horário local.
Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do  
Trabalho.
Art. 28. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(**) (Republicação atualizada determinada pelo Ato Conjunto TST.CSJT N.º 26, de 18 de setembro de 2008.)
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