
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

REGULAMENTO GERAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 
 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Art. 1º. Este Regulamento Geral estabelece a estrutura administrativa e fixa as 
atribuições das unidades, dispondo acerca da competência necessária para o alcance do 
objetivo institucional deste Tribunal. 
 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 2º. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região tem a seguinte estrutura 
administrativa: 
 
1 - Tribunal Pleno 
 
1.1 - Secretaria do Tribunal Pleno 
 
 I - Setor de Cadastramento Processual e Protocolo;  
 
 II - Setor de Gestão Documental e Memória. 
 
 
2 - Turmas de Julgamento 
 
2.1 - Coordenadoria da Primeira Turma 
 
2.2 - Coordenadoria da Segunda Turma 
 
 
3 - Presidência 
 
3.1 - Secretaria Geral da Presidência 
 
 I - Assessoria Jurídica 
 
 II - Assessoria Jurídico-Administrativa 
 
 III - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
  
  a) Setor de Apoio à Gestão de TIC 
 
  b) Setor de Segurança da Informação e Apoio à Governança de TIC 
 

Anexo 1 - Resolução nº 017/2015 - Regulamento Geral de Secretaria do TRT 21 Regulamento Geral do TRT 21
1715/2015 - Terça-feira, 28 de Abril  de 2015 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1



  c) Seção de Operação de TIC 
 
   c.1) Setor de Relacionamento e Suporte Técnico 
 
   c.2) Setor de Infraestrutura de TIC 
 
  d) Seção de Sistemas de Informação 
 
   d.1) Setor de Sistemas Administrativos e Portais 
 
   d.2) Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instâncias 
 
   d.3) Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e Sistemas  
   Estruturantes 
 
 IV - Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios; 
 
  a) Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatório e    
  Requisitório 
 
  b) Setor de Cálculo da Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios 
    
 V - Coordenadoria de Desenvolvimento de Rotinas em Processo Judicial
 Eletrônico – PJE; 
 
 VI - Coordenadoria de Repercussão Geral, Recursos Repetitivos e 
 Uniformização de Jurisprudência; 
 
 VII - Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais; 
 
 VIII - Setor de Segurança Institucional, Transporte e Portarias. 
 
 IX - Seção de Comunicação Social 
 
   
4 - Vice-Presidência 
 
4.1 - Gabinete da Vice-Presidência 
 
4.2 - Ouvidoria Geral 
 
 
5 - Secretaria da Corregedoria Regional 
 
5.1 - Setor de Apoio Administrativo 
 
5.2 - Setor de Acompanhamento de Vitaliciamento de Magistrados 
 
5.3 - Setor de Correição 
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6 - Secretaria de Controle Interno 
 
6.1 - Setor de Auditoria 
 
6.2 - Setor de Controle de Licitação, Contrato e Legislação 
 
6.3 - Setor de Controle de Pagamento de Pessoal 
 
6.4 - Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 
 
 
7 - Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
   
7.1 - Setor de Planejamento Estratégico 
 
7.2 - Setor de Gestão Estratégica 
   
7.3 - Setor de Estatística 
 
7.4 – Escritório de Projetos  
 
7.5 – Setor de Responsabilidade Socioambiental 
 
 
8 - Escola Judicial 
 
8.1 - Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e    
 Servidores 
 
8.2 - Setor de Ensino a Distância 
 
8.3 - Biblioteca 
 
 
9 - Gabinetes dos Desembargadores 
 
 
10 - Diretorias dos Fóruns Trabalhistas 
 
10.1 - Diretoria do Fórum Trabalhista de Natal/RN 
     
 I - Setor de Atendimento e Informações  
 
 II - Depósito Judicial 
 
       
10.2 - Diretoria do Fórum Trabalhista de Mossoró 
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11 - Varas do Trabalho 
 
11.1 - Secretarias de Varas do Trabalho do Rio Grande do Norte 
 
 
12 - Coordenadoria de Inteligência 
    
 I - Setor de Investigação 
    
 II - Setor de Diligências, Mandados e Leilões 
 
 
13 - Diretoria Geral  
  
13.1 - Assessoria Técnica 
 
13.2 - Coordenadoria Administrativa 
  
 I - Setor de Licitações 
 
 II - Setor de Compras 
 
 III - Setor de Contratos Administrativos e Apoio à Execução Contratual 
   
13.3 - Coordenadoria de Logística e Patrimônio  
 
 I - Setor de Almoxarifado 
   
 II - Setor de Registro Patrimonial 
   
 III - Setor de Manutenção  
   
 IV - Setor de Zeladoria 
  
13.4 - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura 
    
 I - Setor de Gerenciamento de Projetos 
 
 II - Setor de Engenharia e Arquitetura 
 
 III - Setor de Manutenção de Sistemas Prediais 
 
13.5 - Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
 
 I - Setor de Assistência Médico-Odontológica 
 
 II - Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores 
 
 III - Setor de Legislação 
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 IV - Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas 
 
 V - Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal  
  
 VI - Setor de Governança em Gestão de Pessoas 
   
13.6 - Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
   
 I - Setor de Contabilidade Analítica 
   
 II - Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário 
   
 III - Setor de Programação Orçamentária 
 
13.7 - Coordenadoria de Execução Financeira 
 
 I - Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal 
 
 II - Setor de Pagamento 
 
 III - Setor de Liquidação de Bens e Serviços e Controle de Conta    
 Vinculada 

 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS E DE SUAS UNIDADES  

CAPÍTULO I 

DO TRIBUNAL PLENO 

Art. 3º. O Tribunal Pleno é o órgão máximo deliberativo, com atribuições jurisdicional e 
administrativa definidas em Regimento Interno, no âmbito da 21ª Região. 
 

SEÇÃO I 
 

DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 

Art. 4º. À Secretaria do Tribunal Pleno compete executar todas as fases relacionadas 
direta ou indiretamente ao planejamento, autorização, preparação, registro e divulgação 
das sessões de julgamento do Pleno, bem como realizar as audiências e diligências 
necessárias à instrução dos processos de competência originária, judicial ou 
administrativa, do Tribunal, cabendo-lhe, ainda, proceder às seguintes tarefas e 
atribuições essenciais em relação aos processos que tramitam na Corte: 
 
I - elaborar as pautas das sessões judiciais e administrativas, mediante prévia 
autorização da Presidência do Tribunal, bem como publicá-las e encaminhá-las aos 
órgãos competentes; 
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II - adotar os procedimentos necessários à realização das sessões de julgamento, bem 
como das audiências de instrução e conciliação em processos de sua competência; 
 
III - auxiliar a Presidência do Tribunal e os Desembargadores do Trabalho nas sessões, 
inclusive na verificação de quorum legal para realização do julgamento dos processos e 
na possível convocação de magistrados de primeiro grau para sua formação; 
 
IV - elaborar resoluções, súmulas, certidões e quaisquer atos relativos à atividade 
jurisdicional do Tribunal Pleno; 
 
V - confeccionar os expedientes próprios à publicação dos acórdãos, com a devida 
certificação, para início da contagem do prazo recursal; 
 
VI - cumprir despachos, realizar diligências, expedir notificações, intimações, citações, 
mandados, ordens de habeas corpus (alvará de soltura e salvo-conduto), cartas de ordem 
e outras determinações dos Desembargadores do Trabalho e Juízes Titulares de Varas 
do Trabalho convocados, relacionados à instrução dos processos, bem como controlar 
prazos para interposição de recursos; 
 
VII - divulgar, auxiliar e registrar as audiências de instrução e conciliação de processos 
de competência originária do Pleno;  
 
VIII - lavrar atas e expedir editais relacionados a processos de sua competência; 
 
IX - submeter à apreciação da Presidência ou dos Desembargadores do Tribunal os 
processos judiciais e/ou administrativos e documentos em tramitação na Secretaria que 
exijam despacho; 
 
X - guardar e conservar os processos físicos sob sua responsabilidade; 
 
XI - certificar a expiração dos prazos processuais, quando não houver manifestação de 
parte interessada; 
 
XII - certificar o trânsito em julgado das decisões proferidas;  
 
XIII - conceder carga de processos físicos e realizar o controle dos prazos; 
 
XIV - controlar os prazos para recolhimento de custas processuais e providências 
seguintes; 
 
XV - expedir certidões referentes ao trâmite dos processos sob sua guarda, bem como 
tomar outras providências processuais determinadas por autoridade jurisdicional; 
 
XVI - prestar informações sobre o andamento dos processos em tramitação, salvo os 
que corram em segredo de justiça, que dependerão de despacho prévio da autoridade 
competente; 
 
XVII - proceder à imediata conclusão dos processos ao respectivo relator quando da 
interposição de agravo regimental incidente sobre decisões monocráticas; 
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XIII - expedir intimações às partes que não estejam representadas por advogado, por 
meio dos Correios ou Oficial de Justiça; 
 
XIX - oficiar à União e às Autarquias Federais para ciência das decisões, por meio de 
Oficial de Justiça; 
 
XX - cumprir as determinações contidas nos acórdãos; 
 
XXI - prestar informações sobre processos em tramitação na Secretaria. 
 
Parágrafo único. Integram a Secretaria do Tribunal Pleno: 
 
 I - Setor de Cadastramento Processual e Protocolo;  
 
 II - Setor de Gestão Documental e Memória. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS TURMAS DE JULGAMENTO 
 
Art. 5º. As Turmas de Julgamento são órgãos de competência jurisdicional definida em 
Regimento Interno, voltadas aos processos de natureza recursal e os incidentes 
decorrentes de suas decisões. 
 

SEÇÃO I 
 

DAS COORDENADORIAS DAS TURMAS DE JULGAMENTO 
 
Art. 6º. Às Coordenadorias das Turmas compete planejar, executar e coordenar todas as 
fases para a realização de suas sessões de julgamento, bem como realizar as audiências 
e diligências necessárias à instrução dos processos de sua competência, cabendo-lhes, 
ainda, proceder às seguintes tarefas e atribuições essenciais em relação aos processos: 
 
I - elaborar as pautas das sessões judiciais, mediante prévia autorização do Presidente da 
Turma, bem como publicá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes; 
 
II - adotar os procedimentos necessários à realização das sessões de julgamento, bem 
como das audiências de instrução e conciliação de processos de sua competência; 
 
III - auxiliar os Desembargadores do Trabalho e os Juízes convocados, nas sessões das 
Turmas, inclusive na verificação de quorum legal para realização dos julgamentos; 
 
IV - anexar, tratando-se de processo físico, os acórdãos ao Sistema de 
Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SAP II), bem como confeccionar os 
expedientes próprios à publicação dos acórdãos, com a devida certificação, para início 
da contagem do prazo recursal e posterior remessa do processo ao setor de recursos; 
 
V - cumprir despachos, realizar diligências, expedir notificações, intimações, citações, 
mandados, cartas de ordens e outras determinações dos Desembargadores do Trabalho e 
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Juízes Titulares de Varas do Trabalho convocados, relacionados aos processos de 
competência das Turmas; 
 
VI - providenciar a expedição de cartas de ordem e precatória, quando determinado pelo 
Colegiado, nos termos da legislação vigente; 
 
VII - certificar o trânsito em julgado das decisões das Turmas de Julgamento, 
procedendo à remessa dos autos ao Juízo de origem ou ao arquivo, quando se tratar de 
competência originária do Tribunal; 
 
VIII - expedir intimações às partes que não estejam representadas por advogado, por 
meio dos Correios ou Oficial de Justiça;  
 
IX - oficiar, por meio de Oficial de Justiça, à União e às Autarquias Federais para 
ciência das decisões (processos eletrônicos); 
 
X - cumprir as determinações contidas nos acórdãos; 
 
XI - efetuar o registro eletrônico de custas processuais devidas e não comprovadas nos 
autos, para inclusão na dívida ativa da União; 
 
XII - submeter à apreciação da Presidência da Turma ou dos Desembargadores do 
Trabalho e Juízes Titulares de Varas do Trabalho convocados os processos físicos e/ou 
eletrônicos e documentos em tramitação na Secretaria que exijam despacho; 
 
XIII - guardar e conservar os processos físicos sob sua responsabilidade; 
 
XIV - submeter para despacho da Presidência do Tribunal os recursos de revista 
interpostos em face das decisões das Turmas de Julgamento, além de petições e 
requerimentos diversos; 
 
XV - conceder carga de processos físicos e realizar o controle dos prazos; 
 
XVI - certificar a expiração dos prazos processuais, quando não houver manifestação de 
parte interessada;  
 
XVII - expedir certidões referentes ao trâmite dos processos sob sua guarda, bem como 
tomar outras providências processuais determinadas por autoridade jurisdicional; 
 
XVIII - prestar informações sobre o andamento dos processos em tramitação, salvo os 
que corram em segredo de justiça, que dependerão de despacho prévio da autoridade 
competente; 
 
XIX - proceder à imediata conclusão do processo físico ao respectivo relator, 
Desembargador do Trabalho ou Juiz convocado, quando da interposição de agravo 
regimental e do agravo previsto no artigo 557 do CPC, incidentes sobre decisões 
monocráticas; 
 
XX - prestar informações sobre processos em tramitação na Coordenadoria. 
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CAPÍTULO III 

DA PRESIDÊNCIA 

Art. 7º. À Presidência compete dirigir e representar o Tribunal na forma estabelecida em 
seu Regimento Interno. 

§ 1º. A Presidência do Tribunal é integrada pela Secretaria Geral da Presidência e pela 
Diretoria Geral, órgãos de mais alto nível na assessoria direta ao Presidente.  

§ 2º. O controle dos atos relativos a todos os Juízes da 21ª Região fica vinculado direta e 
imediatamente à Presidência do Tribunal, por meio da Secretaria Geral da Presidência.  

§ 3º. A Secretaria Geral da Presidência coordenará e orientará os trabalhos do Gabinete 
da Presidência.  

§ 4º. A Diretoria Geral supervisionará e coordenará todas as atividades administrativas 
do Tribunal. 
 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 
Art. 8º. À Secretaria Geral da Presidência compete: 
 
I - planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades que atendam ao 
Presidente no desempenho de suas funções; 
 
II - preparar os expedientes e atos a serem assinados pelo Presidente e Secretário Geral, 
observando a ordem cronológica da numeração, bem como promovendo a publicação 
dos atos no órgão oficial, quando necessário; 
 
III - manter organizado o arquivo dos atos e expedientes produzidos e recebidos na 
Presidência; 
 
IV - supervisionar e controlar a recepção, a seleção e o encaminhamento de expediente 
e correspondência confidencial ou não confidencial do Presidente; 
 
V - submeter ao Presidente as questões e processos sujeitos a sua deliberação; 
 
VI - rever e conferir, na área de sua competência, o expediente a ser assinado pelo 
Presidente; 
 
VII - receber, transmitir e fazer cumprir as ordens do Presidente do Tribunal que 
envolvam matéria de sua competência específica; 
 
VIII - auxiliar o Presidente na organização e cumprimento da agenda oficial;  
 
IX - manter relações interinstitucionais, por ordem do Presidente, com órgãos e 
autoridades da Administração Pública e Privada; 
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X - acompanhar e fiscalizar os contratos da área de cerimonial; 
 
XI - organizar e executar serviços protocolares e de cerimonial;  
 
XII - organizar solenidades e coordenar a recepção de autoridades quando em visita 
oficial, assistindo os visitantes e os dirigentes do Tribunal; 
 
XIII - acompanhar o Presidente, quando solicitado, em solenidades e visitas oficiais a 
outros órgãos públicos ou autoridades; 
 
XIV - organizar, da concepção à execução, os eventos de iniciativa da Presidência do 
Tribunal, em seus procedimentos protocolares; 
 
XV - submeter ao Presidente do Tribunal solicitações de emissões de bilhetes de 
passagens aéreas e terrestres; 
 
XVI - manter atualizada agenda com a relação de magistrados e autoridades; 
 
XVII - executar outras tarefas e atribuições inerentes à Secretaria Geral da Presidência e 
praticar os demais atos que lhe sejam determinados pelo Presidente do Tribunal; 
 
XVIII - submeter ao Presidente solicitações de traslados de autoridades judiciárias, 
agentes públicos a serviço do Tribunal e servidores; 
 
XIX - executar o controle, conservação e manutenção da limpeza das viaturas, 
responsabilizando-se pela regularidade da documentação dos veículos oficiais;  
 
XX - providenciar o abastecimento e lubrificação, bem como a execução de reparos 
mecânicos e elétricos nos veículos oficiais; 
 
XXI - controlar a ficha diária de cada veículo, com anotação de todas as tarefas 
realizadas, bem como a quilometragem percorrida e o consumo de combustíveis e 
lubrificantes; 
 
XXII - elaborar mensalmente quadros demonstrativos, por viatura, da quilometragem 
percorrida, com a indicação do consumo de combustível e lubrificantes; 
 
XXIII - apurar as causas de acidentes com veículos oficiais, por meio de sindicância, e 
propor abertura de inquérito administrativo, a critério da autoridade superior, 
considerando a gravidade do evento, bem como registrar a ocorrência junto ao Detran e 
à Polícia Civil; 
 
XXIV - responsabilizar, no caso de multas impostas por desobediência às normas de 
trânsito, o motorista condutor do veículo oficial no momento da ocorrência; 
 
XXV - divulgar, até 31 de janeiro de cada ano, lista de veículos oficiais utilizados, com 
a indicação das quantidades em cada uma das categorias, nos termos do artigo 5º da 
Resolução nº 83/2009-CNJ; 
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XXVI - prover segurança pessoal aos desembargadores, juízes e servidores do Tribunal, 
bem como a autoridades que estejam em visita no Regional; 
 
XXVII - controlar o acesso do público, servidores e prestadores de serviços nas 
dependências do prédio-sede, bem como controlar a entrada e saída de bens móveis, 
além de observar as regras do cerimonial, quanto ao hasteamento e arriamento do 
Pavilhão Nacional; 
 
XXVIII - exercer a supervisão dos serviços de vigilância e segurança fora do horário 
normal de funcionamento do Tribunal e das Varas do Trabalho, inclusive nos sábados, 
domingos e feriados; 
 
XXIX - supervisionar os plantões dos vigilantes terceirizados e organizar os plantões 
dos seguranças do Tribunal e do Fórum Trabalhista de Natal/RN nos períodos 
diurnos/noturnos e nos horários de expediente; 
 
XXX - planejar, coordenar e gerenciar a execução das atividades de comunicação, 
relações públicas, comunicação eletrônica, promoção, patrocínio e publicidade, 
observadas as diretrizes fixadas pela Presidência do Tribunal; 
 
XXXI - dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do 
Tribunal; 
 
XXXII - divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível e didática, os direitos 
do cidadão e os serviços colocados a sua disposição pelo Tribunal em todas as suas 
instâncias; 
 
XXXIII - disseminar informações sobre assuntos que sejam de interesse público para os 
diferentes segmentos sociais e que envolvam as ações do Tribunal; 
 
XXXIV - promover a integração entre as unidades do Tribunal, por meio da 
comunicação interna, de modo a garantir a eficácia dos objetivos estratégicos do 
Tribunal; 
 
XXXV - promover campanhas de sensibilização da sociedade sobre a missão exercida 
pela instituição, em todos os seus níveis, otimizando a visão crítica dos cidadãos a 
respeito da importância da Justiça como instrumento da garantia dos seus direitos e da 
paz social; 
 
XXXVI - promover o marketing institucional, preservando a divulgação da imagem da 
Justiça do Trabalho da 21ª Região e respeitando a uniformização do uso de marcas, 
conceitos e identidade visual, inclusive nos meios eletrônicos; 
 
XXXVII - supervisionar a produção, edição e apresentação de programas de rádio e 
televisão do Tribunal, inclusive via web; 
 
XXXVIII - prestar assessoria à Presidência e membros do Tribunal nos assuntos 
relacionados à comunicação social e ao relacionamento com os veículos de 
comunicação; 
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XXXIX - oferecer parecer técnico e manifestar-se sobre os assuntos inerentes à política 
de comunicação social; 
 
XL - elaborar e revisar o plano estratégico de comunicação, bem como os planos anuais 
de comunicação, em consonância com as diretrizes gerais aprovadas pelo Sistema de 
Comunicação do Poder Judiciário (SICJUS), respeitadas as diretrizes do plano 
estratégico de comunicação e as peculiaridades do Tribunal; 
 
XLI - observar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos 
destinados às ações de comunicação social; 
 
XLII - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos da área de comunicação; 
 
XLIII - manter atualizadas no site do Tribunal as informações institucionais relativas ao 
histórico, composição, endereços e outros; 
 
XLIV - acompanhar a realização de todos os eventos institucionais promovidos pelo 
Tribunal ou que contem com a sua participação, mediante solicitação da Presidência. 
 
Parágrafo único. Integram a Secretaria Geral da Presidência: 
 
a) Assessoria Jurídica; 
 
b) Assessoria Jurídico-Administrativa; 
 
c) Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
 
d) Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios; 
 
e) Coordenadoria de Desenvolvimento de Rotinas em Processo Judicial Eletrônico – 
PJE; 
 
f) Coordenadoria de Repercussão Geral, Recursos Repetitivos e Uniformização de 
Jurisprudência; 
 
g) Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais; 
 
h) Setor de Segurança Institucional, Transporte e Portarias; 
 
i) Seção de Comunicação Social. 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Art. 9. À Assessoria Jurídica da Presidência compete: 
 
I - prestar assessoria à Presidência nas questões que envolvam matéria jurídica; 
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II - elaborar minutas de despachos de admissibilidade em recursos de revista e 
ordinário; 
 
III - elaborar minutas de despachos de juízo de retratabilidade e em agravo de 
instrumento; 
 
IV - elaborar minutas de despachos ordinatórios em processos judiciais e expedientes, 
quando da competência da Presidência; 
 
V - fornecer subsídios na elaboração de provimentos, ordens de serviços e outros atos 
normativos relativos à matéria judicial, quando solicitado; 
 
VI - acompanhar a atualização da legislação e da jurisprudência dos Tribunais 
Superiores em matéria judicial; 
 
VII - elaborar minutas de informações em mandado de segurança, reclamações 
correicionais interpostas no Tribunal Superior do Trabalho - TST e reclamações 
interpostas no Supremo Tribunal Federal - STF, em que a Presidência figure como 
parte; 
 
VIII - elaborar minutas de despachos em ações de ilegalidade de greve, protesto judicial 
e pedido de suspensão de liminar em geral;  
 
IX - proceder à análise preliminar das ações de mandado de segurança, habeas corpus, 
agravo regimental, medidas cautelares, dentre outras, quando ocorrer a impossibilidade 
momentânea de distribuição do feito à relatoria; 
 
X - prestar assessoria à Presidência do Tribunal, quando em plantão judicial, depois do 
expediente, em finais de semana, recesso regimental e feriados; 
 
XI - elaborar pareceres jurídicos quando solicitados pela Presidência; 
 
XII - executar os demais atos determinados pela Presidência. 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DA ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  
 
 

Art. 10. À Assessoria Jurídico-Administrativa compete: 
 
I - prestar assessoria nas questões que envolvam matéria administrativa; 
  
II - elaborar minutas de decisões ou despachos em processos administrativos, 
abrangendo os procedimentos disciplinares e tomadas de contas especiais, a serem 
submetidas à apreciação do Presidente do Tribunal; 
 

Anexo 1 - Resolução nº 017/2015 - Regulamento Geral de Secretaria do TRT 21 Regulamento Geral do TRT 21
1715/2015 - Terça-feira, 28 de Abril  de 2015 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 13



III - elaborar minuta de comunicação oficial para fornecimento de informações 
solicitadas pelos tribunais ou conselhos superiores, relacionadas a assuntos de natureza 
administrativa, quando determinado pela Presidência; 
 
IV - elaborar minuta de expediente consultivo referente à matéria administrativa 
controversa para encaminhamento aos tribunais ou conselhos superiores, quando 
determinado pela Presidência; 
 
V - fornecer subsídios e auxiliar na elaboração de minutas de resoluções, portarias, 
provimentos e outros atos normativos relativos à matéria administrativa, quando 
solicitado; 
 
VI - consolidar e manter atualizado os atos normativos emanados pela Corte; 
 
VII - realizar pesquisas jurídicas relacionadas a sua área de atuação; 
 
VIII - prestar informações a serem encaminhadas pelo Presidente do Tribunal em 
mandados de segurança quando envolvam matéria de natureza administrativa;  
 
IX - acompanhar a atualização da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores 
e do Tribunal de Contas da União em matéria administrativa; 
 
X - interagir com as unidades do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais 
regionais do trabalho acerca de matéria administrativa; 
 
XI - manter registro das tomadas de contas especiais instauradas; 
 
XII - elaborar minutas de comunicações oficiais destinadas a fornecer subsídios de 
defesa da União em matérias administrativas, quando solicitado pela Advocacia Geral 
da União e determinado pela Presidência do Tribunal; 
 
XIII - executar os demais atos determinados pela Presidência. 

 

SUBSEÇÃO III 
 

DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
Art. 12. À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação compete: 
 
I - prover serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e soluções 
tecnológicas relacionadas, a fim de garantir a plena função institucional; 
 
II - sugerir a formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e 
disciplinem a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal; 
 
III - propor a formulação de estratégias de Tecnologia da Informação e Comunicação 
alinhadas às estratégias institucionais do Tribunal e da Justiça do Trabalho; 
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IV - propor o planejamento das iniciativas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, em consonância com as estratégias institucionais; 
 
V - assegurar o alinhamento dos planos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
com os de negócio, adequando a operação e as entregas da TIC com as operações da 
organização; 
 
VI - disseminar e incentivar o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação como 
instrumento de melhoria do desempenho institucional; 
 
VII - auxiliar na celebração, execução e acompanhamento de convênios e acordos de 
cooperação ou instrumentos congêneres que envolvam Tecnologia da Informação e 
Comunicação, na sua área de atuação; 
 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 
 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
 
I - Setor de Apoio à Gestão de TIC; 
 
II - Setor de Segurança da Informação e Apoio à Governança de TIC; 
 
III - Seção de Operação de TIC: 
 
 a) Setor de Relacionamento e Suporte Técnico; 
 
 b) Setor de Infraestrutura de TIC. 
 
IV - Seção de Sistemas de Informação: 
 
 a) Setor de Sistemas Administrativos e Portais; 
 
 b) Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instância; 
 
 c) Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e Sistemas Estruturantes. 

 

SUBSEÇÃO IV 
 

COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS 

 

Art. 12. À Coordenadoria de Precatórios de Requisitórios compete: 

I - receber, conferir, registrar e controlar os precatórios requisitórios, obedecendo à data 
de apresentação, bem como as requisições de pequeno valor expedidas em face da 
União, suas autarquias e fundações; 
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II - promover a publicação dos despachos de deferimento dos precatórios, concedendo 
vista dos autos às partes e carga aos advogados, na forma da lei; 
 
III - efetuar conferências, remeter os autos ao representante do ente executado e 
controlar os pagamentos das requisições de pequeno valor expedidas em face da União, 
suas autarquias e fundações; 
 
IV - informar o andamento dos processos às partes interessadas e a seus procuradores; 
 
V - fornecer certidões às partes sobre os autos em andamento na Unidade e de tudo que 
constar nos registros informatizados; 
 
VI - expedir cartas de ordem ao juízo da execução, quando deferido o sequestro de 
valores devidos nos precatórios; 
 
VII - realizar as diligências processuais determinadas pelo Juízo Auxiliar de 
Conciliação de Precatórios; 
 
VIII - gerenciar, registrar e controlar os convênios firmados pela Presidência do 
Tribunal com entes executados e com os Órgãos da Justiça no Estado do Rio Grande do 
Norte; 
 
IX - fazer o controle estatístico mensal e anual de todos os precatórios e requisições de 
pequeno valor expedidos em face de entidades públicas; 
 
X - remeter à Vara do Trabalho de origem os precatórios e requisições de pequeno 
valor, com os respectivos depósitos, para pagamento, com a devida baixa nos registros 
do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios; 
 
XI - remeter os precatórios ao Ministério Público do Trabalho e ao órgão representante 
da União, para manifestação, quando necessário; 
 
XII - elaborar anualmente planilha consolidada dos precatórios para inclusão no 
orçamento das entidades públicas federal, estadual e municipal, bem como suas 
autarquias e fundações; 
 
XIII - encaminhar anualmente ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a relação de 
precatórios requisitórios incluídos no orçamento dos entes públicos da administração 
federal, autárquica e fundacional; 
 
XIV - controlar mensalmente os pagamentos dos precatórios e requisições de pequeno 
valor; 
 
XV - analisar as petições apresentadas pelas partes e elaborar minutas de despacho de 
competência da Presidência do Tribunal e do Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios; 
 
XVI - cumprir os despachos exarados pela Presidência do Tribunal e pelo Juízo Auxiliar 
de Conciliação de Precatórios; 
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XVII - atender os pedidos de informações emanados do Conselho Nacional de Justiça e 
do Tribunal Superior do Trabalho acerca de precatórios; 
 
XVIII - assistir o Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios nas audiências de 
conciliação e pagamento de precatórios; 
 
XIX - elaborar minuta de despacho para deferimento de precatório pela Presidência do 
Tribunal, bem como os editais para publicação; 
 
XX - registrar todos os eventos alusivos aos precatórios requisitórios no Sistema de 
Acompanhamento Processual de 2º grau; 
 
XXI - expedir e cumprir mandados de transferência e recolhimento dos encargos fiscais 
e previdenciários; 
 
XXII - monitorar o pagamento de precatórios por meio do Sistema de Gestão de 
Precatórios (SGP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verificando o cumprimento 
das normas constitucionais, legais e regulamentares por parte das entidades de direito 
público devedoras; 
 
XXIII - alimentar o sistema de informação, organização e controle de listas 
cronológicas de credores de precatórios, decorrentes de sentenças deferidas no âmbito 
dos tribunais. 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios: 
 
I - Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatório e Requisitórios; 
 
II - Setor de Cálculo da Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios. 
 

SUBSEÇÃO V 
 

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS EM PROCESSO 
JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

 

Art. 13. À Coordenadoria de Desenvolvimento de Rotinas em PJe compete: 
 
I - planejar, gerir e controlar a tramitação do processo judicial em ambiente eletrônico;  
 
II - padronizar todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial;  
 
III - produzir, registrar e publicar os atos processuais; 
  
IV - fornecer dados essenciais à gestão das informações necessárias aos órgãos de 
supervisão, controle e uso do sistema judiciário;  
 
V - outras atribuições que lhe forem atribuídas pela Presidência. 
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SUBSEÇÃO V 
 
 

COORDENADORIA DE REPERCUSSÃO GERAL, RECURSOS REPETITIVOS E 
 UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Art. 14. À Coordenadoria de Repercussão Geral, Recursos Repetitivos e 
Uniformização de Jurisprudência compete: 

I - indicar e manter atualizados os dados, tais como nome, telefone e correio eletrônico, 
do responsável pelo contato com o Supremo Tribunal Federal e com o Tribunal 
Superior do Trabalho, no que diz respeito à sistemática da repercussão geral e dos 
recursos repetitivos;  

II - uniformizar o gerenciamento dos processos submetidos à sistemática da repercussão 
geral e dos recursos repetitivos; 

III - monitorar os recursos dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho, a fim de 
identificar controvérsias e subsidiar a seleção, pelo órgão competente, de 1 (um) ou 
mais recursos representativos da controvérsia;  

IV - informar aos órgãos julgadores do Tribunal o encaminhamento ao Tribunal 
Superior do Trabalho de recursos representativos da controvérsia; 
 
V - comunicar aos órgãos julgadores do Tribunal as suspensões, sobrestamentos e 
julgamentos de processos efetivados pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 
decorrência das sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos; 

VI - manter e disponibilizar dados atualizados sobre os recursos sobrestados no 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, identificando o acervo a partir do tema e 
do recurso paradigma conforme a classificação realizada pelo Supremo Tribunal Federal 
e pelo Tribunal Superior do Trabalho;  

VII - auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado; 

VIII - informar a publicação dos acórdãos dos recursos paradigmas e assegurar o 
encaminhamento dos processos sobrestados ao órgão julgador competente, para as 
providências previstas no § 11 do artigo 896-C da CLT; 
 
IX - receber e compilar os dados referentes aos recursos sobrestados nas Turmas; 

X - elaborar, trimestralmente, relatório quantitativo dos recursos sobrestados no 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, bem como daqueles sobrestados nas 
Turmas, o qual deverá conter a respectiva vinculação aos temas e recursos paradigmas 
no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho; 

XI - receber, analisar e providenciar o registro e o devido encaminhamento, nos 
casos de uniformização de jurisprudência, de recursos dotados de repercussão geral 
e de recursos repetitivos: 
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a) dos expedientes e processos oriundos do Tribunal Superior do Trabalho e  do 
Supremo Tribunal Federal; 
 
b) dos processos julgados pelas Turmas em sede de juízo de retratação;  
 
c) dos processos encaminhados pela Assessoria Jurídica (Recurso de Revista). 
 
Parágrafo único. O relatório a que se refere o inciso X será encaminhado pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região ao Supremo Tribunal 
Federal, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Conselho Nacional de Justiça e ao 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
 

CAPÍTULO IV 

DA VICE-PRESIDÊNCIA 

Art. 15. À Vice-Presidência compete substituir o Presidente em caso de vacância, férias, 
licenças, ausências e impedimentos e, ainda, praticar atos e exercer as atribuições que 
lhe forem delegadas pelo Presidente, consoante o disposto na Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (LOMAN) e no Regimento Interno do Tribunal. 
 
Parágrafo Único. As atribuições da Vice-Presidência serão desempenhadas com a 
utilização da estrutura de cargos e funções do gabinete do Desembargador que a ocupar 

 

SEÇÃO I 

DO GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 

Art. 16. Ao Gabinete da Vice-Presidência compete: 

I - prestar assessoria ao Vice-Presidente na solução de processos sujeitos a seu despacho 
ou deliberação, quando solicitado; 

II - conferir os expedientes a serem assinados pelo Vice-Presidente e auxiliar na 
elaboração de minutas de resolução; 

III - organizar e manter controle dos processos recebidos para relatar, revisar, proceder 
vista regimental e despachar; 

IV - digitar, conferir e colher as assinaturas nos acórdãos, votos, despachos e demais 
documentos em tramitação no Gabinete; 

V - selecionar, organizar e submeter ao Vice-Presidente os votos constantes da pauta 
semanal de julgamento; 

VI - elaborar e encaminhar ao Vice-Presidente relatório mensal dos processos relatados, 
revisados, despachados e remanescentes; 
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VII - elaborar minutas de despachos ordinatórios em processos judiciais e expedientes, 
quando da competência da Vice-Presidência; 

VIII - acompanhar a atualização da legislação e da jurisprudência dos tribunais 
superiores em matérias judicial e administrativa; 

IX - dar apoio na realização de audiências de conciliação e dissídios coletivos; 
 
X - executar outras atribuições fixadas pelo Vice-Presidente do Tribunal. 
 

SEÇÃO II 

DO GABINETE DA OUVIDORIA 

Art. 17. A Ouvidoria atuará como um canal de comunicação entre a sociedade em geral 
e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 
 
Parágrafo único. A competência da Ouvidoria é disciplinada no Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 
 

CAPÍTULO V 

DA CORREGEDORIA REGIONAL 

SEÇÃO I 

SECRETARIA DA CORREGEDORIA 

Art. 18. À Secretaria da Corregedoria Regional compete: 
 
I - acompanhar o Corregedor Regional nas correições periódicas ordinárias e 
extraordinárias, bem como nas inspeções correicionais nas Varas do Trabalho, no 
âmbito da jurisdição, auxiliando nos trabalhos e lavrando as respectivas atas ou 
relatórios; 
 
II - realizar inspeção nos livros, documentos e processos em tramitação nas Secretarias 
das Varas do Trabalho, por ordem do Corregedor Regional; 
 
III - manter atualizado o prontuário dos magistrados para os fins de promoção por 
merecimento, remoção, permuta, vitaliciamento ou aplicação de penalidade; 
 
IV - coordenar e executar os comandos exarados nos processos de reclamação 
correicional, de pedido de providências e de reclamação disciplinar; 
 
V - preparar minutas de provimentos e outros expedientes determinados pelo 
Corregedor Regional; 
 
VI - expedir, mediante requerimento, certidões sobre processos confiados a sua guarda, 
após despacho do Corregedor Regional; 
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VII - instruir os processos de criação ou transferência de Varas do Trabalho; 
 
VIII - acompanhar as comunicações relativas à utilização do sistema BACENJUD, em 
conformidade com as normas emanadas da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; 
 
IX - outras atribuições delegadas pelo Corregedor Regional. 
 
Parágrafo único. Integram a Secretaria da Corregedoria Regional: 
  
I - Setor de Apoio Administrativo; 
 
II - Setor de Acompanhamento de Vitaliciamento de Magistrados; 
 
III - Setor de Correição. 
 

CAPÍTULO VI 

DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

Art. 19. À Secretaria de Controle Interno compete: 
 
I - planejar, coordenar e executar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
operacional do Tribunal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia da 
aplicação dos recursos e seus controles; 
 
II - coordenar e executar o programa de auditoria interna; 
 
III - emitir parecer em tomadas e prestações de contas do Tribunal, aprovando, 
ressalvando ou rejeitando-as; 
 
IV - comunicar à Presidência do Tribunal e ao Tribunal de Contas da União, sob pena 
de responsabilidade solidária, a ocorrência de irregularidade ou ilegalidade; 
 
V - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
 
VI - propor a instauração de tomada de contas especial, quando cabível; 
 
VII - realizar auditoria e outros trabalhos correlatos com as funções de controle interno 
e auditoria, quando solicitados pela Presidência; 
 
VIII - auditar processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades e os contratos deles 
decorrentes, bem como os processos pertinentes às despesas em geral e os relativos a 
suprimentos de fundos e baixas patrimoniais; 
 
IX - auditar os procedimentos inerentes aos processos de Inventário Físico-Financeiro, 
fiscalizando a utilização, guarda e conservação dos bens patrimoniais do Tribunal, bem 
como os processos de incorporação, desfazimento e desaparecimento de bens; 
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X - promover diligências junto às unidades administrativas, bem como solicitar 
informações e/ou documentos quando necessários às atividades de auditoria e outros 
trabalhos correlatos com as funções de controle interno e auditoria; 
 
XI - auditar a consistência e a segurança dos instrumentos e sistemas de guarda, 
conservação e controle dos bens e dos valores da União ou daqueles pelos quais esta 
seja responsável; 
 
XII - providenciar ou promover o atendimento às diligências solicitadas pelo Tribunal 
de Contas da União; 
 
XIII - auditar os processos administrativos de pagamentos de pessoal, ativo e inativo, de 
diárias, de ajuda de custo e de outros benefícios que vierem a ser concedidos e, ainda, os 
processos de admissão, desligamento e concessões de aposentadorias e pensões; 
 
XIV - proceder ao registro de atos de admissão, desligamento de pessoal, concessão e 
revisão de aposentadorias e pensões, para fins de apreciação e julgamento pelo Tribunal 
de Contas da União; 
 
XV - fiscalizar a entrega, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, das Declarações de 
Bens e Rendas e/ou autorização de acesso exclusivo aos dados de Bens e Rendas das 
autoridades e servidores do Tribunal; 
 
XVI - elaborar Relatório de Auditoria de Gestão, com avaliação dos resultados 
quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência no 
cumprimento dos objetivos e metas (físicas e financeiras) planejados e/ou pactuados, 
apontando as causas que prejudicaram o desempenho da ação administrativa e as 
providências adotadas; 
 
XVII - fiscalizar a qualidade e confiabilidade dos indicadores utilizados para avaliar o 
desempenho da gestão, bem como dos controles internos implementados pelos gestores 
para evitar ou minimizar os riscos inerentes à execução orçamentária, financeira, 
operacional e patrimonial. 
 
§ 1º. As auditorias serão realizadas de acordo com o Planejamento Anual de Auditorias 
apresentado pela Secretaria de Controle Interno e aprovado pela Presidência do 
Tribunal. 
 
§ 2º. Integram a Secretaria de Controle Interno: 
 
I - Setor de Auditoria; 

II - Setor de Controle de Licitação, Contrato e Legislação; 

III - Setor de Controle de Pagamento de Pessoal; 
 
IV - Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. 
 

CAPÍTULO VII 
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DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Art. 20. À Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica compete: 
 
I - desenvolver atividades relacionadas à gestão e planejamento, incluindo o 
gerenciamento de projetos, a otimização de processos de trabalho e o acompanhamento 
de dados estatísticos e indicadores de desempenho, em conformidade com os 
delineamentos traçados pelos conselhos superiores; 
 
II - coordenar a elaboração e atualização periódica do planejamento estratégico do 
Tribunal, promovendo a divulgação de ações e resultados a ele inerentes; 
 
III - acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estratégicas do Tribunal e dos 
conselhos superiores; 
 
IV - participar do processo de elaboração da proposta orçamentária e orientar sobre 
prioridades do planejamento estratégico; 
 
V - manter portfólio de projetos estratégicos visando fornecer informações rápidas sobre 
as iniciativas estratégicas em curso, auxiliando na supervisão da gestão dessas 
iniciativas; 
 
VI - promover ações de sensibilização para o planejamento estratégico, bem como o 
alinhamento de todas as unidades de apoio à estratégia, como as áreas de orçamento, 
gestão de pessoas e tecnologia da informação; 
 
VII - coordenar, em conjunto com as unidades de gestão de pessoas e a Escola Judicial, 
programa de capacitação contínua de magistrados e servidores para a operacionalização 
do planejamento estratégico; 
 
VIII - incentivar o reconhecimento institucional das melhores práticas e inovações 
organizacionais; 
 
IX - manter intercâmbio com outros tribunais e conselhos superiores em assuntos 
relacionados ao planejamento estratégico, bem como a identificação e 
compartilhamento de boas práticas; 
 
X - prestar assessoria às unidades do Tribunal na elaboração, implantação e 
acompanhamento de projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho; 
 
XI - prestar assessoria às unidades do Tribunal para implantação e acompanhamento de 
sistemas de gestão estratégica; 
 
XII - coordenar o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(Gespública) ou outro que venha a substituí-lo, facilitando, disseminando, 
desenvolvendo e monitorando as ações essenciais no âmbito do Tribunal; 
 
XIII - coordenar estudos e elaborar propostas de definição da estrutura orgânica do 
Tribunal; 
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XIV - prestar assessoria na elaboração de normas, procedimentos, regulamentos, 
manuais e demais instrumentos operacionais de trabalho, quando determinado ou 
solicitado; 
 
XV - recepcionar, sistematizar, divulgar e demonstrar analiticamente, com tabelas e 
gráficos, a evolução dos dados e indicadores estatísticos e de desempenho do Tribunal, 
mantendo esses dados permanentemente atualizados; 
 
XVI - organizar e elaborar relatórios circunstanciados de atividades de gestão, com base 
nos indicadores estatísticos do Tribunal; 
 
XVII - alimentar e manter atualizados os sistemas de informações estatísticas 
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e tribunais superiores; 
 
XVIII - coordenar as ações da pesquisa de satisfação dos usuários externos, bem como 
as pesquisas de clima organizacional de magistrados e servidores, com periodicidade 
anual; 
 
XIX - fomentar ações que estimulem o aperfeiçoamento continuo da qualidade do gasto 
público; o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos; a redução do impacto 
negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos 
gerados; a promoção das contratações sustentáveis; a gestão sustentável de documentos, 
em conjunto com a unidade responsável; a sensibilização e capacitação do corpo 
funcional, força de trabalho auxiliar e de outras partes interessadas; e a qualidade de 
vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade responsável. 
 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica: 
 
a) Setor de Planejamento Estratégico; 
 
b) Setor de Gestão Estratégica; 
 
c) Setor de Estatística; 

d) Escritório de Projetos; 

e) Setor de Responsabilidade Socioambiental. 
 

CAPÍTULO VIII 

DA ESCOLA JUDICIAL 

 
Art. 21. Consoante o disposto no Regimento Interno do Tribunal, compete à Escola 
Judicial propiciar meios, em todos os níveis, para especialização, aperfeiçoamento e 
atualização de magistrados e servidores, objetivando, notadamente, melhor eficiência na 
prestação jurisdicional, competindo-lhe, ainda: 
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I - planejar, coordenar e executar programas de treinamento para os juízes titulares de 
Varas do Trabalho e realizar sua avaliação técnica para fins de vitaliciamento; 
 
II - ministrar treinamento aos juízes do trabalho substitutos aprovados em concurso 
público e empossados, preparando-os para o exercício imediato da magistratura; 
 
III - ministrar treinamento aos novos servidores aprovados em concurso público, 
preparando-os para o exercício imediato o cargo; 
 
IV - promover cursos de aperfeiçoamento para servidores, bem como manter, mediante 
convênios com órgãos competentes, cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento 
para magistrados e servidores; 
 
V - realizar cursos permanentes de formação técnica e deontológica, destinados aos 
magistrados; 
 
VI - promover simpósios, seminários, ciclos de estudos, palestras, conferências e 
concursos de objetivos culturais, cujos temas sejam de interesse jurídico, filosófico ou 
sociológico, bem como outros eventos voltados para o estudo do direito em suas 
diversas áreas e, em especial, do direito material e processual do trabalho; 
 
VII - promover atividades de ensino e pesquisa científica; 
 
VIII - manter intercâmbio com órgãos e entidades relacionados com as diversas áreas do 
direito; 
 
IX - editar a Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, bem como 
promover a sua publicação; 
 
X - promover a seleção, a divulgação e a publicação de artigos de doutrina e outros 
trabalhos jurídicos produzidos no âmbito da 21ª Região da Justiça do Trabalho; 
 
XI - promover e firmar convênios com outras escolas judiciais, diretamente ou por meio 
dos respectivos tribunais ou associações de magistrados, e com instituições de ensino 
superior, nas áreas de interesse da magistratura ou dos servidores; 
 
XII - coordenar e executar cursos de aperfeiçoamento pedagógico destinado a 
magistrados e servidores interessados em ministrar instrutoria interna no âmbito do 
Tribunal. 
 
Parágrafo único. Integra a Secretaria Executiva da Escola Judicial a sua respectiva 
Coordenadoria e os seguintes Setores: 
 
a) Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e Servidores; 
 
b) Setor de Ensino a Distância; 
 
c) Biblioteca.  

 

Anexo 1 - Resolução nº 017/2015 - Regulamento Geral de Secretaria do TRT 21 Regulamento Geral do TRT 21
1715/2015 - Terça-feira, 28 de Abril  de 2015 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 25



CAPÍTULO IX 

DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES 
 
 
Art. 22. Aos Gabinetes dos Desembargadores do Trabalho compete: 
 
I - prestar assessoria jurídica ao Desembargador do Trabalho nos processos submetidos 
a sua apreciação; 
 
II - realizar pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência; 
 
III - receber, controlar e registrar os autos de processos e documentos encaminhados ao 
Gabinete; 
 
IV - prestar assessoria administrativa ao Desembargador do Trabalho; 
 
V - selecionar e submeter ao Desembargador do Trabalho os autos de processos aptos à 
conciliação; 
 
VI - digitar, conferir e colher as assinaturas nos acórdãos, votos, despachos e demais 
documentos em tramitação no Gabinete; 
 
VII - conferir o expediente a ser assinado pelo Desembargador do Trabalho e, quando 
for o caso, enviá-lo para a Secretaria respectiva, que providenciará o encaminhamento 
para publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; 
 
VIII - selecionar, organizar e submeter ao Desembargador do Trabalho os votos 
constantes da pauta semanal de julgamento; 
 
IX - organizar e manter controle dos processos recebidos para relatar, revisar, proceder 
vista regimental e justificativas de votos; 
 
X - atender às consultas de partes e advogados sobre os processos em tramitação no 
Gabinete; 
 
XI - elaborar minutas de acórdãos, despachos e decisões monocráticas; 
 
XII - controlar o recebimento e expedição de correspondências no Gabinete, inclusive 
as eletrônicas; 
 
XIII - executar outras atribuições fixadas pelo Desembargador do Trabalho. 
 

CAPÍTULO X 

DIRETORIAS DOS FÓRUNS TRABALHISTAS 
 

Art. 23. Nas cidades providas com mais de uma vara do trabalho, conforme disposto no 
Regimento Interno do Tribunal, será designado um magistrado dentre os respectivos 
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Juízes Titulares, bem como seu substituto, para exercer a direção do Fórum, indicado 
pelo Desembargador Presidente, com mandato que não excederá a 02 (dois) anos. 
 
§ 1º A função de diretor do Fórum será exercida sem prejuízo das atribuições 
jurisdicionais do magistrado, bem como será objeto de regulamentação específica. 
 
§ 2º. Integram a Diretoria do Fórum Trabalhista de Natal/RN: 
 
I - Setor de Atendimento e Informações; 
 
II - Depósito Judicial. 
 

CAPÍTULO XI 

DAS VARAS DO TRABALHO 

SEÇÃO I 
 

DAS SECRETARIAS DAS VARAS DO TRABALHO 
 
Art. 24. Às Secretarias das Varas do Trabalho, além das atividades próprias de 
orientação e direção dos trabalhos, compete: 
 
I - receber, autuar, guardar e conservar, no que couber, processos e documentos; 
 
II - manter registro atualizado da entrada, tramitação e saída de processos nos sistemas 
processuais adotados pelo Tribunal; 
 
III - registrar as decisões no sistema de acompanhamento processual; 
 
IV - dar vistas às partes e procuradores dos processos em trâmite, nos termos da 
legislação vigente, bem como prestar informações sobre o andamento dos feitos, 
mantendo atualizado o sistema de consulta; 
 
V - elaborar as memórias de cálculos de liquidação de sentença e de acordos 
descumpridos, bem como as respectivas atualizações e apuração dos encargos fiscais e 
previdenciários devidos pelas partes; 
 
VI - fornecer certidões sobre o que constar dos registros informatizados e dos processos 
em trâmite; 
 
VII - realizar as diligências processuais determinadas pelo Juiz; 
 
VIII - proceder a redução a termo e certificar nos respectivos autos todas as declarações, 
manifestações e requerimentos formulados diretamente pelas partes; 
 
IX - proceder, por determinação ou delegação do juiz competente, consultas aos 
sistemas judiciais de apoio, tais como: BacenJud, Renajud, Infojud, Serpro e outros 
pertinentes, registrando as informações obtidas nos respectivos autos; 
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X - executar, em geral, os atos e medidas relacionadas com as atividades da secretaria, 
bem como outras atribuições determinadas pelo juízo. 
 
 

CAPÍTULO XII 

COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA 

Art. 25. À Coordenadoria de Inteligência compete: 

I - promover a identificação de patrimônio a fim de garantir a execução; 
 
II - requerer e prestar informações aos juízos referentes aos devedores contumazes; 
 
III - propor convênios e parcerias entre instituições públicas, como fonte de informação 
de dados cadastrais ou cooperação técnica, que facilitem e auxiliem a execução, além 
daqueles já firmados por órgãos judiciais superiores; 
 
IV - recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências, fraudes e 
outros ilícitos, sem prejuízo da competência das varas; 
 
V - atribuir a executantes de mandados a coleta de dados e outras diligências de 
inteligência; 
 
VI - elaborar estudos sobre técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de dados, bem 
como sobre mecanismos e procedimentos de prevenção obstrução, detecção e de 
neutralização de fraudes à execução; 
 
VII - produzir relatórios circunstanciados dos resultados obtidos com ações de pesquisa 
e investigação; 
 
VIII - formar bancos de dados das atividades desempenhadas e seus resultados; 
 
IX - realizar audiências úteis às pesquisas em andamento, inclusive de natureza 
conciliatória, com fundamento no disposto nos artigos 599, 600 e 601 do Código de 
Processo Civil; 
 
X - praticar todos os atos procedimentais necessários ao regular andamento dos 
processos; 
 
XI - exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. 
 
§ 1º  A Coordenadoria de Inteligência encontra-se vinculada diretamente à Presidência, 
que indicará um Juiz do Trabalho, titular ou substituto, para exercer a direção desta 
unidade, o qual ficará habilitado para atuar em todos os processos do Regional. 
 
§ 2º  Integram a Coordenadoria de Inteligência: 
 
I - Setor de Investigação; 
 
II - Setor de Diligências, Mandados e Leilões. 
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CAPÍTULO XIII 

DIRETORIA GERAL 
 
Art. 26. À Diretoria Geral compete: 
 
I - planejar, coordenar e orientar os planos, programas e projetos em relação a material e 
patrimônio, orçamento e finanças, gestão de pessoas, assistência médico-odontológica, 
licitações e compras, contratos, convênios, termos de compromissos, termos de 
cooperação técnica e obras de infraestrutura; 
 
II - coordenar, a partir de diagnósticos internos, planos, programas e projetos que 
busquem atender aos objetivos organizacionais, em face dos acontecimentos 
socioeconômicos previstos ou ocorridos no ambiente externo no âmbito da jurisdição, 
com reflexos para o Tribunal; 
 
III - gerenciar os resultados alcançados pelas suas unidades vinculadas 
administrativamente, coordenar planos alternativos e ações corretivas, buscando a 
excelência dos resultados gerais e setoriais das unidades sob sua coordenação, e 
intensificar ações para a redução de custos e a melhoria contínua dos recursos de apoio 
à prestação jurisdicional; 
 
IV - adotar medidas de otimização e racionalização dos atos processuais nos 
procedimentos administrativos, proporcionando maior agilidade na satisfação das 
necessidades, com observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência 
operacional; 
 
V - autorizar a deflagração dos processos de apuração de responsabilidade por 
descumprimento contratual; 
 
VI - autorizar e supervisionar os processos de aquisição, por dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, bem como os processos licitatórios e os contratos deles decorrentes, 
determinando as respectivas autuações; 
 
VII - analisar e emitir parecer em minutas de editais, projetos básicos, atos, termos de 
acordos, termos de referência, convênios, termos de cooperação, contratos e demais 
procedimentos em que for parte este Tribunal; 
 
VIII - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual e os pedidos de créditos 
adicionais; 
 
IX - ordenar e autorizar pagamentos em geral, quando houver delegação; 
 
X - confeccionar e publicar portarias no âmbito de sua competência; 
 
XI - Reconhecer os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação no limite de sua 
alçada e submeter à Presidência para fins de ratificação; 
 
XII - aprovar termos de referência e projetos básicos; 
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XIII - quando houver delegação, assinar contratos e respectivos aditamentos, atas de 
adesão a atas de Sistema de Registro de Preços, convênios e demais instrumentos 
congêneres, nos limites de sua alçada; 
 
XIV - organizar e elaborar relatório de gestão, bem como outros documentos exigidos 
pelos órgãos de controle. 
 
Parágrafo único. Subordinam-se diretamente à Diretoria Geral: 
 
I - Assessoria Técnica; 
 
II - Coordenadoria Administrativa; 
 
III - Coordenadoria de Logística e Patrimônio; 
 
IV - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura; 
 
V - Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 
 
VI - Coordenadoria de Orçamento e Finanças; 
 
VII - Coordenadoria de Execução Financeira. 

 

SEÇÃO I 
 

ASSESSORIA TÉCNICA 

Art. 27. À Assessoria Técnica compete: 
 
I - analisar processos de natureza jurídico-administrativa, redigindo despachos, 
pareceres e relatórios para apreciação superior;  
 
II - colaborar na elaboração de portarias, atos e demais normativos, de natureza 
administrativa, a serem baixados pela Diretoria Geral; 
 
III - executar as atividades relacionadas ao contencioso administrativo no âmbito da 
Diretoria Geral; 
 
IV - acompanhar a legislação e decisões dos tribunais superiores, conselhos nacionais e 
Tribunal de Contas da União, de natureza administrativa, organizando base de dados 
para consulta rápida e facilitada pelas unidades vinculadas à Diretoria Geral; 
 
V - examinar as minutas de editais de licitações, contratos, convênios, ajustes, termos e 
outros documentos, bem como suas respectivas alterações e prorrogações; 
 
VI - analisar os processos de licitação, suas dispensas e inexigibilidades, sob os aspectos 
da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; 
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VII - analisar a formalização de contratos, termos aditivos, distratos e rescisões, 
verificando o cumprimento dos parâmetros legais aplicáveis e a documentação suporte; 
 
VIII - examinar a formalização dos termos de convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos similares, sob os aspectos da legalidade e adequação às regras 
convencionadas entre as partes, consoante o disposto no art. 116 da Lei nº 8.666/93; 
 
IX - analisar os processos de adesão a atas de registro de preços de outros órgãos da 
administração pública; 
 
X - opinar pela impugnação dos atos de gestão vinculados a licitações e contratos 
considerados ilegais; 
 
XI - analisar os recursos administrativos, em processos licitatórios, submetidos ao 
Tribunal; 
 
XII - propor a realização de diligências em face dos processos submetidos a sua análise; 
 
XIII - analisar, previamente à edição dos respectivos atos, os processos de desfazimento 
decorrentes de extravio, sinistro e inutilização ou abandono, de doação e cessão de bens 
móveis.  

 

SEÇÃO II 
 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Art. 28. À Coordenadoria Administrativa compete: 
 
I - executar os processos de aquisição, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem 
como os processos licitatórios e seus respectivos contratos; 
 
II - elaborar editais de licitação e efetuar a publicação dos respectivos avisos de 
licitação, bem como os resultados de todas as etapas; 
 
III - elaborar, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação e os Pregoeiros, 
respostas às impugnações, recursos e questionamentos apresentados; 
 
IV - secretariar e dar apoio à Comissão e aos Pregoeiros nas licitações realizadas sob a 
forma presencial e eletrônica, concorrência, tomada de preços, convite, auxiliando na 
conferência das documentações e das propostas recebidas das licitantes; 
 
V - deflagrar processos de apuração de responsabilidade por descumprimento 
contratual, procedendo a anotação da atuação irregular da empresa, conforme o caso, 
em ficha de conduta de fornecedor e em sistema eletrônico do Governo Federal; 
 
VI - elaborar minutas de instrumentos contratuais, acordos de cooperação técnica, ata de 
registro de preços, termos aditivos, termos de distrato e demais documentos afins a 
serem formalizados pelo Tribunal; 
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VII - formalizar os instrumentos contratuais, acordos de cooperação técnica, ata de 
registro de preços, termos aditivos, termos de distrato e demais documentos afins 
autorizados pela autoridade competente; 
 
VIII - manter controle do prazo de vigência dos instrumentos contratuais, acordos de 
cooperação técnica, atas de registro de preços e demais documentos afins formalizados 
pelo Tribunal; 
 
IX - manter arquivados, em ordem cronológica, digitalizada, cópia dos instrumentos 
contratuais, acordos de cooperação técnica, ata de registro de preços, termos aditivos, 
termos de distrato e demais documentos afins; 
 
X - manter atualizada na página do Tribunal, na internet, as informações referente aos 
instrumentos contratuais, acordos de cooperação técnica, ata de registro de preços, 
termos aditivos, termos de distrato e demais documentos afins formalizados pelo 
Tribunal, bem como as informações relativas às contas públicas; 
 
XI - lançar dados em sistema eletrônico do Governo Federal dos instrumentos firmados 
que acarretem efeitos financeiros; 
 
XII - auxiliar os gestores de contratos no que tange à prorrogação do prazo de vigência, 
rescisão contratual e, quando necessário, a realização de termo aditivo de contratos e 
acordos de cooperação técnica, bem com a gestão de atas de registro de preços e demais 
documentos afins formalizados pelo Tribunal; 
 
XIII - executar outras atribuições que lhe forem determinadas por superior hierárquico; 
 
XIV - subsidiar as demais unidades na realização de pesquisa de preços mediante 
disseminação de orientações, disponibilização de instrumentos padronizados e outros 
meios que facilitem a realização da referida pesquisa no mercado; 
 
XV - quando devidamente delegadas pela autoridade competente, autorizar a realização 
de aquisições e contratações de serviços por dispensa de licitação de que trata o art. 24, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93, como também as situações de inexigibilidade de licitação 
do art. 25 da Lei citada, nesse caso, quando se tratar, especificamente, de 
concessionárias de serviços público, independentemente do valor da contratação; 
 
XVI - coordenar e dirigir as atividades pertinentes ao processamento de compras 
diretas, alienações e contratos firmados; 
 
XVII - controlar a emissão de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, bem como 
gerenciar os respectivos contratos. 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria Administrativa: 
 
I - Setor de Licitações; 
 
II - Setor de Compras; 
 
III - Setor de Contratos Administrativos e Apoio à Execução Contratual. 
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SEÇÃO III 
 

COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO 

Art. 29. À Coordenadoria de Logística e Patrimônio compete: 
 
I - planejar, orientar e dirigir a execução das tarefas referentes ao recebimento, guarda, 
distribuição, conservação, registro e controle dos bens de consumo e bens patrimoniais 
do Tribunal; 
 
II - proceder atos relativos ao tombamento, controle e fiscalização do patrimônio do 
Tribunal; 
 
III - organizar e manter atualizado o cadastro de bens imóveis por unidade e espécie; 
 
IV - expedir Termos de Responsabilidade relativos ao material permanente distribuído e 
manter atualizado o inventário dos bens, procedendo a sua verificação anualmente ou na 
ocorrência de mudança dos responsáveis; 
 
V - acompanhar e controlar as movimentações de bens patrimoniais entre as unidades, 
ou quando devolvidas ao estoque do almoxarifado; 
 
VI - emitir relatórios mensais e anuais de movimentação de bens do Tribunal, 
encaminhando-os às unidades competentes; 
 
VII - convocar e propor, sempre que necessário, à Comissão Permanente de Avaliação e 
Destinação de Bens, a fim de proceder ao exame de materiais permanentes considerados 
inservíveis para o Tribunal, elaborando proposição sobre a destinação de tais bens; 
 
VIII - promover a baixa e responsabilidade patrimonial do material que tenha sido 
alienado, cedido ou inutilizado, considerando o parecer da Comissão Permanente de 
Avaliação e Destinação de Bens, ratificado pela Diretoria Geral; 
 
IX - propor a efetivação de seguro dos bens móveis e imóveis; 
 
X - manter sob a sua guarda e responsabilidade as certidões de escrituras e demais 
documentos relativos aos imóveis, atualizando quando for possível e necessário, bem 
como manter atualizado o Cadastro de Bens Imóveis da União; 
 
XI - fazer a previsão de material de consumo a ser necessariamente armazenado e 
propor sua aquisição, quando necessário; 
 
XII - zelar pela conservação e segurança do material armazenado; 
 
XIII - receber das unidades e conduzir aos destinatários correspondências oficiais, 
caixas de arquivo e malotes; 
 
XIV - promover a limpeza e conservação das unidades do Tribunal, com a finalidade de 
assegurar o asseio, a ordem e o bem-estar de seus ocupantes. 
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Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Logística e Patrimônio: 
 
a) Setor de Almoxarifado; 
   
b) Setor de Registro Patrimonial; 
   
c) Setor de Manutenção;  
   
d) Setor de Zeladoria. 
 

SEÇÃO IV 
 

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
 

Art. 30. À Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura compete: 

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos de prestação de serviços 
sob sua responsabilidade; 
 
II - zelar pelo bom funcionamento do sistema de climatização das unidades, observando 
o conforto laboral do ambiente; 
 
III - vistoriar e efetuar, periodicamente, manutenção preventiva e corretiva de todas as 
edificações onde estejam instaladas unidades do Tribunal, no que tange à estrutura dos 
prédios, sistemas elétricos, hidráulicos, de ar-condicionado, contra incêndio, elevadores 
e demais equipamentos, com vistas ao reparo ou outras providências necessárias à 
superação das deficiências eventualmente constatadas; 
 
IV - supervisionar, coordenar e elaborar projetos técnicos, estudos, levantamentos, 
orçamentos, layouts, cronogramas, especificações, pesquisa de materiais e fornecedores, 
objetivando à construção de edificações e reformas em prédios utilizados pelo Tribunal; 
 
V - acompanhar, supervisionar e fiscalizar as obras de construção e reformas de prédios 
do Tribunal, bem como certificar as etapas de execução para fim de liberação de 
pagamento; 
 
VI - emitir parecer técnico em processos de licitação e contratos nas áreas de engenharia 
e arquitetura; 
 
VIII - receber, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, as obras e 
serviços de engenharia; 
 
IX - organizar e manter atualizado cadastro e arquivo de projetos arquitetônicos, 
estruturais e de sistemas prediais dos imóveis do Tribunal. 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura: 
 
a) Setor de Gerenciamento de Projetos; 
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b) Setor de Engenharia e Arquitetura; 
 
c) Setor de Manutenção de Sistemas Prediais. 

 

SEÇÃO V 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Art. 31. À Coordenadoria de Gestão de Pessoas compete: 

I - prestar assessoria e consultoria às unidades do Tribunal, por meio de informações e 
pareceres, em legislação aplicável aos magistrados e servidores; 
 
II - propor normas, programas de tecnologia da informação e rotinas destinadas à 
simplificação, à padronização e à acessibilidade nos procedimentos relacionados à 
gestão de pessoas; 
 
III - zelar pela observância das normas legais, regulamentares e de proteção à pessoa; 
 
IV - propor parâmetros para os concursos de remoção dos servidores; 
 
V - coordenar, em conjunto com a unidade de planejamento e com a Escola Judicial, 
programa de capacitação contínua de magistrados e servidores; 
 
VI - manifestar-se nos procedimentos de apuração de responsabilidade de servidor, 
propondo o encaminhamento mais adequado nos casos de conflitos comportamentais e 
disciplinares que estejam afetando o clima organizacional das unidades; 
 
VII - promover encontros que contribuam para a integração de servidores e destes com 
magistrados; 
 
VIII - coordenar programas relacionados à higiene, segurança e qualidade de vida no 
trabalho; 
 
IX - implementar políticas e práticas necessárias ao incremento do capital humano 
institucional; 
 
X - analisar os processos e procedimentos de sistemas de gestão de pessoal e benefícios; 
 
XI - analisar a legalidade dos atos sujeitos a registros pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU); 
 
XII - analisar, previamente, os processos administrativos de pessoal e benefícios; 
 
XIII - avaliar a entrega das declarações de IRPF e retificações; 
 
XIV - planejar, coordenar e controlar atividades relacionadas à assistência médica e 
pericial, odontológica, psicossocial, promoção de saúde, qualidade de vida, medicina e 
segurança do trabalho, bem como às concessões de benefícios de pessoal; 
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XV - prestar assistência médica, odontológica e psicossocial, em nível ambulatorial aos 
magistrados, servidores e respectivos dependentes; 
 
XVI - realizar ou encaminhar para perícia médica e/ou psicológica, para efeito de posse 
ou concessão de licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em 
pessoa da família, aposentadoria por invalidez, reversão de aposentadoria, doenças 
ocupacionais, acidentes do trabalho, readaptação funcional, insalubridade, 
periculosidade e demais casos previstos em lei, os magistrados e servidores; 
 
XVII - realizar visitas médicas de caráter domiciliar e hospitalar, para verificação do 
estado de saúde dos magistrados e servidores impossibilitados de locomoção e também 
as de cunho psicossocial, quando solicitadas; 
 
XVIII - desenvolver ações de prevenção de doenças, por meio de programas de 
qualidade de vida e de exames periódicos anuais; 
 
XIX - registrar as ocorrências médicas nos prontuários dos magistrados e servidores; 
 
XX - executar programas de saúde bucal para magistrados, servidores e seus respectivos 
dependentes; 
 
XXI - prestar assistência psicoterápica e social (individual ou de grupo) aos 
magistrados, servidores e seus respectivos dependentes; 
 
XXII - avaliar riscos no ambiente de trabalho e estabelecer nexo de causalidade nos 
casos de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, quando solicitado; 
 
XXIII - realizar estudos ergonômicos, propondo medidas de melhoria dos postos de 
trabalho e sugerindo a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados; 
 
XXIV - monitorar os serviços oferecidos pelo plano de saúde contratado pelo Tribunal; 
 
XXV - elaborar folhas de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas; 
 
XXVII - observar e analisar a legalidade das despesas com pessoal, estabelecidas pela 
Lei nº 101/2000 (LRF); 
 
XXVIII - planejar, coordenar e controlar as ações relacionadas ao Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA; 
 
XXIX - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à 
administração de recursos humanos, bem como às ações de seleção (externa e interna), 
análise e descrição de cargos e funções, avaliação e controle de desempenho, 
reconhecimento, desenvolvimento e monitoramento do capital humano, visando ao 
alcance dos objetivos e à realização da missão da instituição. 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Gestão de Pessoas: 
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a) Setor de Assistência Médico-Odontológica; 
 
b) Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores; 
 
c) Setor de Legislação; 
 
d) Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas; 
 
e) Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal; 
 
f) Setor de Governança em Gestão de Pessoas 
 

SEÇÃO VI 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Art. 32. À Coordenadoria de Orçamento e Finanças compete: 
 
I - planejar, organizar, coordenar, controlar e orientar as atividades de execução de atos 
concernentes à administração orçamentária e financeira; 
 
II - apresentar informações para elaboração de projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e do Plano Plurianual – PPA; 
 
III - analisar as informações junto às unidades responsáveis por ações orçamentárias 
próprias e unidades responsáveis pela aquisição de bens e serviços, promovendo as 
adequações necessárias, com a anuência do Ordenador de Despesas do Tribunal, de 
forma a compor a proposta orçamentária do Tribunal, efetuando o registro no sistema de 
gestão orçamentária do Governo Federal, quando autorizado; 
 
IV - elaborar a proposta orçamentária anual do Tribunal; 
 
V - efetuar pedidos de créditos adicionais nas datas previstas; 
 
VI - elaborar, periodicamente, relatórios relativos ao acompanhamento da execução 
orçamentária; 
 
VII - acompanhar e informar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho dados 
relativos às metas físicas e financeiras vinculadas às ações orçamentárias; 
 
VIII - solicitar descentralização de créditos orçamentários, controlando sua execução e 
prestação de contas; 
 
IX - analisar balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis da unidade gestora; 
 
X - analisar, sob o aspecto contábil, os processos de execução de despesas, arquivando-
os temporariamente; 
 
XI - analisar, elaborar e publicar relatórios relativos à transparência pública do Tribunal, 
conforme exigência legal; 
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XII - elaborar e publicar o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
XIII - analisar os registros contábeis relativos aos acréscimos e decréscimos 
patrimoniais; 
 
XIV - registrar o comprometimento do crédito orçamentário, mediante emissão de pré-
empenho;  
 
XV - emitir empenhos e promover as respectivas anulações e reforços; 
 
XVI - manter atualizado o rol de responsáveis pela gestão dos recursos públicos a cargo 
do Regional; 
 
XVII - gerir as dotações orçamentárias descentralizadas pelos órgãos da União, 
executados no âmbito do Regional, destinadas ao pagamento de precatórios e 
requisições de pequeno valor. 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Orçamento e Finanças: 
 
a) Setor de Contabilidade Analítica; 
   
b) Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário; 
   
c) Setor de Programação Orçamentária. 
 

SEÇÃO VII 

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
Art. 33. À Coordenadoria de Execução Financeira compete: 
 
I - efetuar os pagamentos em geral, autorizados pelo ordenador de despesas do Tribunal; 
 
II - proceder ao registro da liquidação da despesa com bens e serviços adquiridos pelo 
Tribunal; 
 
III - processar o pagamento de diárias, adicional de deslocamento, ajuda de custo e 
indenização de transporte, efetuando os registros correspondentes no sistema de folha de 
pagamento; 
 
IV - instruir os processos de diárias com a juntada das prestações de contas dos 
beneficiários; 
 
V - promover, em caso de devolução ou de ausência de prestação de contas, o desconto 
do valor das respectivas diárias em folha de pagamento;  
 
VI - elaborar cálculos para pagamentos de bens e serviços, observando as deduções 
fiscais, bem como a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 
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VII - efetuar, via Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI, o pagamento de bens e serviços; 
 
VIII - recolher impostos e contribuições retidas por ocasião do pagamento de bens e 
serviços; 
 
IX - recolher obrigação patronal incidente sobre serviços; 
 
X - promover a instrução dos processos referentes à dívida de exercícios anteriores, 
encaminhando-os ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da dívida, 
autorização e emissão de empenho e pagamento, em conformidade com as normas 
vigentes; 
 
 
XI - processar a concessão de suprimentos de fundos, mantendo registro em processos 
individuais, dos agentes responsáveis por suprimento de fundos, para controle de prazos 
da comprovação das despesas de modo a apurar, quando necessário, a situação dos 
supridos; 
 
XII - gerenciar a expedição de Cartão de Pagamento do Governo Federal, bem como o 
pagamento das respectivas faturas; 
 
XIII - promover o pagamento de precatórios e requisição de pequeno valor; 
 
XIV - realizar a programação financeira, efetuando os registros junto ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho; 
 
XV - proceder ao registro da liquidação da despesa de pessoal, bem como seu 
pagamento; 
 
XVI - elaborar guia de recolhimento de FGTS e de informações à Previdência Social; 
 
XVII - expedir eletronicamente comprovante de rendimentos pagos a pessoas física e 
jurídica e respectiva retenção de imposto de renda na fonte, para fins de declaração de 
imposto de renda; 
 
XVIII - expedir Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física – DIRF 
para Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
XIX - expedir o Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS; 
 
XX - conferir, quanto aos processos de aposentadoria, os reflexos financeiros 
relacionados à proporcionalidade, paridade, isenção tributária e demais regras 
previdenciárias, para emissão de Guia Financeira; 
 
Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Execução Financeira: 
 
a) Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal; 
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b) Setor de Pagamento; 
 
c) Setor de Liquidação de Bens e Serviços e Controle de Conta Vinculada. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 34. O Serviço do Pessoal fornecerá carteira funcional, de acordo com o modelo 
adotado, aos juízes e servidores da Região, que ficarão obrigados a devolvê-la quando 
se desligarem do Quadro.  

Art. 35. A delegação de competência será utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, indicando com precisão a autoridade delegante, a 
autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.  

Art. 36. O horário de funcionamento do Tribunal será estabelecido por resolução do 
Pleno.  

§ 1º - O expediente do Tribunal poderá ser antecipado ou prorrogado, quando assim 
exigir a necessidade do serviço, fazendo jus os funcionários às vantagens previstas em 
lei.  

§ 2º - Ficam ressalvados os horários especiais, previstos em lei.  

Art. 37. Os casos omissos neste Regulamento Geral das Secretarias, e não contemplados 
no Regimento Interno deste Tribunal, serão resolvidos pela Presidência, “ad 
referendum” do Tribunal Pleno; 
 
Art. 38. Compete às unidades administrativas e judiciárias desenvolver suas atividades 
de forma a atender o Regimento Interno do Tribunal, o Regulamento Geral e demais 
normas internas, atentando-se para manter corpo funcional adequado nos plantões de 
serviço nos dias e horários em que não houver expediente normal.  
 
Art. 39. As atribuições das demais unidades serão disciplinadas por ato do Presidente do 
Tribunal. 
 
Art. 40. Este Regulamento Geral entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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