
 

 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
 

ANEXO ÚNICO - Portaria TRT21-GP Nº 278/2021 
 

  

Cód. Assunto Descrição dos assuntos elencados no  
anexo único da Portaria TRT-GP Nº 211/2011 

1 Adicional: insalubridade/ 
periculosidade 

Demandante: Servidor/Magistrado e/ou Adminis-
tração. 
Descrição: Pagamento do adicional em razão de 
tarefas insalubres ou perigosas 

2 Afastamento: Afasta-
mento de servidor para 
participar de evento 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer autorização para afastamento 
de servidor objetivando participação em curso, 
seminário, palestra, congresso, encontro, reunião, 
visita técnica. 

3 Afastamento: Afasta-
mento de magistrado 
para participar de even-
to 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer autorização para afastamento 
de magistrado objetivando participação em curso, 
seminário, palestra, congresso, encontro, reunião, 
visita técnica. 

4 Afastamento: para servir 
a outro órgão 

Demandante: Administração 
Descrição: Afastamento do servidor ou magistrado 
para servir a outro órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública no interesse da Administração 

5 Aposentadoria: compul-
sória 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento ex officio que é iniciado 
120 dias antes de o servidor ou magistrado com-
pletar 70 anos, visando inativação 



 

6 Aposentadoria: 
por invalidez 

Demandante:Servidor/Magistrado/Administração 
Descrição: Procedimento ex offício ou a pedido do 
servidor/magistrado decorrente da incapacidade 
física ou mental para o trabalho 

7 Aposentadoria: revisão 
de proventos de servi-
dor 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Pedido de revisão de aposentadoria 
que implique alteração dos proventos de servidor 

8 Aposentadoria: revisão 
de proventos de magis-
trado 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Pedido de revisão de aposentadoria 
que implique alteração dos proventos de magistra-
do 

9 Aposentadoria: voluntá-
ria 

Demandante: Servidor/Magistrado. 
Descrição: Pedido de aposentadoria por tempo de 
contribuição 

10 Outros: Comunica atua-
ção de magistrado em 
processo 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Solicita à Presidência expedição de Ato 
com a finalidade de ratificar atos praticados pelo 
magistrado em processo. 

11 Outros: Requer desig-
nação de magistrado 
para atuar em processo 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Solicita à Presidência a expedição de 
Ato que autorize magistrado a atuar em processo 

12 Auxílio: Funeral para 
servidor 

Demandante: Servidor/usuário externo 
Descrição: Pedido de auxílio funeral devido à famí-
lia em função de falecimento de servidor ativo ou 
inativo. A documentação original referente à des-
pesa dever ser encaminhada à Administração. 

13 Auxílio: Funeral para 
magistrado 

Demandante: Magistrado/usuários externos 
Descrição: Pedido de auxílio funeral devido à famí-
lia em função de falecimento de magistrado ativo 
ou inativo. A documentação original referente à 
despesa dever ser encaminhada à Administração. 



 

14 Auxílio: Natalidade para 
servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de concessão de auxílio natali-
dade em virtude de nascimento de filho, inclusive 
no caso de natimorto. O Auxílio será pago ao côn-
juge ou companheiro servidor público quando a 
parturiente não for servidora. 

15 Auxílio: Natalidade para 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de concessão de auxílio natali-
dade em virtude de nascimento de filho, inclusive 
no caso de natimorto. O Auxílio será pago ao côn-
juge ou companheiro magistrado público quando a 
parturiente não for servidora. 

16 Auxílio: Pré-escolar para 
servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de concessão de auxílio pré-
escolar (auxílio-creche) para servidor que possuir 
dependente(s) na faixa etária entre a data do nas-
cimento e os seis anos incompletos. 

17 Auxílio: Pré-escolar para 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de concessão de auxílio pré-
escolar (auxílio-creche) para magistrado que pos-
suir dependente(s) na faixa etária entre a data do 
nascimento e os seis anos incompletos. 

18 Auxílio: Transporte Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de concessão de auxílio trans-
porte, com a comprovação das linhas de transpor-
te público utilizadas de sua residência até o seu 
trabalho 

19 Averbação: alteração de 
estado ci-
vil(casamento/divórcio) 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de alteração de estado ci-
vil/casamento/divórcio e averbação nos registros 
funcionais de alteração de estado civil em virtude 
de casamento/divórcio. O Magistrado ou servidor 
deverá encaminhar a certidão de casamento ou 
divórcio para comprovar 



 

20 Averbação: alteração de 
nome 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de alteração de nome de ma-
gistrado/servidor em virtude de casamen-
to/divórcio. O Magistrado/Servidor deverá encami-
nhar a certidão de casamento/divórcio ou decisão 
judicial para comprovar 

21 Averbação: certidão de 
nascimento 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de averbação de certidão de 
nascimento de dependentes de magistra-
do/servidor em suas pastas funcionais 

22 Averbação: certidão de 
óbito 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de averbação de certidão de ó-
bito nos registros funcionais para fins de exclusão 
no IR 

23 Averbação: Tempo de 
contribuição de servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de averbação de tempo de con-
tribuição de servidor aos regimes gerais ou pró-
prios de previdência social, com encaminhamento 
do original da certidão original para fins de arqui-
vamento. 

24 Averbação: Tempo de 
contribuição de magis-
trado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de averbação de tempo de con-
tribuição de magistrado aos regimes gerais ou 
próprios de previdência social, com encaminha-
mento do original da certidão original para fins de 
arquivamento. 

25 Certidões: certidões pa-
ra fins específicos 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Requerimento de certidão para fins es-
pecificados no pedido 

26 Consignações: averba-
ção 

Demandante: Servidor/Magistrado e usuários ex-
ternos 
Descrição: Inclusão de desconto em remuneração 
ou proventos 



 

27 Consignações: cance-
lamento 

Demandante: Servidor/Magistrado e usuários ex-
ternos 
Descrição: Exclusão de desconto em remuneração 
ou proventos 

28 Cópia: encaminha cópia 
de decisão de sentença 

Demandante: Administração 
Descrição: Encaminha cópia de decisão de sen-
tença para providências cabíveis 

29 Abono: de permanência Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de ressarcimento da contribui-
ção previdenciária em função de ter atingido os 
requisitos para inativação (aposentadoria), com a 
permanência na atividade 

30 Relatório: relatório anual 
de atividades 

Demandante: Administração 
Descrição: Encaminha relatório das atividades a-
nuais desenvolvidas pelas unidades 

31 Diárias: Solicitação para 
magistrados 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de diárias para ressarcir magis-
trados por despesas com viagens a serviço 

32 Diárias: Solicitação para 
servidores 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de diárias para ressarcir servi-
dores por despesas com viagens a serviço 

33 Dispensa FC: dispensa 
de Função Comissiona-
da (encargo) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Dispensa/exoneração de função co-
missionada 

34 Faltas: abono (ausên-
cias diversas) solicitado 
pelo Superior 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de abono de faltas, com exce-
ção de licenças médicas a cargo da Seção de As-
sistência Médico-Odontológica (SEAMO) 



 

35 Férias: Aprazamento de 
férias de servidor 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer aprazamento de férias de ser-
vidor 

36 Férias: Aprazamento de 
férias de magistrado 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer aprazamento de férias de ma-
gistrado 

37 Férias: Interrupção de 
férias de servidor 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer interrupção de férias de servi-
dor (com gozo iniciado) 

38 Férias: Interrupção de 
férias de magistrado 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer interrupção de férias de magis-
trado (com gozo iniciado) 

39 Férias: suspensão de 
férias de servidor 

Demandante: Administração/Servidor. 
Descrição: Suspensão de férias de servidor (antes 
do início do usufruto) 

40 Férias: suspensão de 
férias de magistrado 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Suspensão de férias de magistrado 
(antes do início do usufruto) 

41 Gratificação: gratifica-
ção natalina para servi-
dor (proporcional) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de adiantamento de 50% da 
gratificação natalina para servidor por ocasião das 
férias 

42 Gratificação: gratifica-
ção natalina para ma-
gistrado (proporcional) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de adiantamento de 50% da 
gratificação natalina para magistrado por ocasião 
das férias 



 

43 Horário: horário especial 
(estudante) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de concessão de horário espe-
cial em função da incompatibilidade entre o horário 
acadêmico e o do órgão 

44 Imposto de Renda: ex-
clusão de dependente 
de servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Exclusão de dependente do servidor 
contribuinte para fins de Imposto de Renda 

45 Imposto de Renda: ex-
clusão de dependente 
de magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Exclusão de dependentes do magistra-
do contribuinte para fins de Imposto de Renda 

46 Imposto de Renda: in-
clusão de dependente 
de servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Inclusão de dependente do servidor 
contribuinte para fins de Imposto de Renda 

47 Imposto de Renda: in-
clusão de dependente 
de magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Inclusão de dependente do magistrado 
contribuinte para fins de Imposto de Renda 

48 Imposto de Renda: i-
senção de servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de isenção de desconto de Im-
posto de Renda, na forma da legislação fiscal vi-
gente para servidor 

49 Imposto de Renda: i-
senção de magistrado 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de isenção de desconto de Im-
posto de Renda, na forma da legislação fiscal vi-
gente para magistrado 

50 Licença: gala servidor 
(casamento) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de abono de faltas em virtude 
de matrimônio do requerente 



 

  Licença: gala magistra-
do (casamento) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de abono de faltas em virtude 
de matrimônio do requerente 

51 Licença: eleitoral (aqui-
sição) 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de reconhecimento de direito à 
ausência ao trabalho em virtude de prestação de 
serviços à Justiça Eleitoral 

52 Licença: eleitoral (usu-
fruto) 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de aprazamento para gozo de 
licença por prestação de serviços à Justiça Eleito-
ral 

53 Licença: para servidor 
tratar de interesse parti-
cular 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de afastamento do exercício do 
cargo efetivo para servidor tratar assuntos particu-
lares, sem remuneração 

54 Licença: para magistra-
do tratar de interesse 
particular 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de afastamento do exercício do 
cargo efetivo para magistrado tratar assuntos par-
ticulares, sem remuneração 

55 Licença: paternidade 
servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de abono de faltas de servidor 
em virtude de nascimento de filho(s) 

56 Licença: paternidade 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de abono de faltas de magistra-
do em virtude de nascimento de filho(s) 

57 Licença: prêmio de ser-
vidor (aquisição) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de reconhecimento de direito do 
servidor ao usufruto de licença prêmio por assidui-
dade, após cada quinquênio de efetivo exercício 



 

58 Licença: prêmio de ma-
gistrado (aquisição) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de reconhecimento de direito do 
magistrado ao usufruto de licença prêmio por assi-
duidade, após cada quinquênio de efetivo exercí-
cio 

59 Licença: prêmio de ser-
vidor (usufruto) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de usufruto de licença prêmio 
para  servidor por assiduidade 

60 Licença: prêmio de ma-
gistrado (usufruto) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de usufruto de licença prêmio 
para magistrado por assiduidade 

61 Licença: nojo servidor 
(falecimento) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de abono de faltas em virtude 
de falecimento de familiar de servidor, conforme 
previsão legal 

62 Licença: nojo  magistra-
do (falecimento) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de abono de faltas em virtude 
de falecimento de familiar de magistrado, confor-
me previsão legal 

63 Pagamento: Pagamento 
de Despesas de Exercí-
cios Anteriores a servi-
dor (custeio) 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer pagamento decorrente de be-
nefícios de servidor ou contratação referente a a-
nos anteriores não quitados 

64 Pagamento: Pagamento 
de Despesas de Exercí-
cios Anteriores a magis-
trado (custeio) 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer pagamento decorrente de be-
nefícios de magistrado ou contratação referente a 
anos anteriores não quitados 

65 Pagamento: Pagamento 
de Despesas de Exercí-
cios Anteriores servidor 
(pessoal) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Pagamento de direitos e vantagens de 
servidor referentes a anos anteriores não quitados 



 

66 Pagamento: Pagamento 
de Despesas de Exercí-
cios Anteriores magis-
trado (pessoal) 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Pagamento de direitos e vantagens de 
magistrado referentes a anos anteriores não quita-
dos 

67 Pagamento: requer pa-
gamento de diferenças 
salariais servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de complemento de pagamento 
de remuneração a servidor 

68 Pagamento: requer pa-
gamento de diferenças 
salariais magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de complemento de pagamento 
de remuneração a magistrado 

69 Plano de Saúde: exclu-
são (Servidor/ Depen-
dente) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de exclusão de dependente de 
servidor inscrito em programa de assistência mé-
dico-hospitalar consignado em folha 

70 Plano de Saúde: exclu-
são (Magistrado/ De-
pendente) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de exclusão de dependente de 
magistrado inscrito em programa de assistência 
médico-hospitalar consignado em folha 

71 Plano de Saúde: inclu-
são (Servidor/ Depen-
dente) 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de inclusão de dependente de 
servidor no programa de assistência médico-
hospitalar consignado em folha 

72 Plano de Saúde: inclu-
são (Magistrado/ 
Dependente) 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de inclusão de dependente de 
magistrado no programa de assistência médico-
hospitalar consignado em folha 

73 Quintos: incorporação Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de incorporação à remunera-
ção/proventos de parcelas decorrente do exercício 
de função comissionada e/ou cargo em comissão 



 

74 Quintos: substituição Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de substituição de parcelas já 
incorporadas à remuneração/proventos decorrente 
do exercício de função comissionada e/ou cargo 
em comissão 

75 Retificação: requer reti-
ficação de Ato 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de retificação de dados conti-
dos em atos administrativos 

76 Revisão: de proventos Demandante: Pensionista de Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de revisão de proventos de 
pensão 

77 Revisão: de quintos in-
corporados 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de revisão das incorporações à 
remuneração/proventos de parcelas decorrente do 
exercício de função comissionada e/ou cargo em 
comissão 

78 Seguro: solicita renova-
ção de seguro obrigató-
rio e licenciamento de 
veículos 

Demandante: Administração 
Descrição: Pedido de renovação de seguro obriga-
tório e licenciamento de veículos da frota 

79 Servidores: afastamento 
por motivo de doença 

Demandante: Administração. 
Descrição: Procedimento de homologação de li-
cenças médicas indicadas pela Seção Médico-
Odontológica (SEAMO). 

80 Servidores: ajuda de 
custo 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de compensação de despesas 
decorrentes de mudança de sede do exercício por 
interesse da Administração 

81 Servidores: carteira fun-
cional (2ª via) 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de expedição de 2ª via da iden-
tidade funcional, por motivos diversos 



 

82 Servidores: coloca ser-
vidores à disposição do 
TRT 

Demandante: Administração 
Descrição: Dirigente de unidade disponibiliza ser-
vidor para fins de nova lotação 

83 Servidores: concessão 
de adicional de qualifi-
cação funcional 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento de homologação de cur-
sos averbados por servidores, a cargo do Serviço 
de Pessoal 

84 Servidores: devolução 
de servidor 

Demandante: Administração 
Descrição: Dirigente de unidade devolve servidor 
em exercício na sua unidade 

85 Servidores: homologa-
ção de progressão fun-
cional 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento de homologação de pro-
gressão/promoção funcional de servidor do quadro 
permanente 

86 Servidores: redistribui-
ção 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento de redistribuição por 
deslocamento de cargos efetivos entre órgãos per-
tencentes ao Poder Judiciário da União 

87 Servidores: remoção Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de remoção interna ou para ou-
tro órgão da Justiça do Trabalho 

88 Servidores: prorrogação 
de cessão 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para renovação de ces-
são a este Tribunal de servidor pertencente a outro 
órgão público 

89 Servidores: retificação 
de nome ou dados ca-
dastrais 

Demandante: Servidor/Magistrado 
Descrição: Pedido de retificação de dados incorre-
tos contidos no cadastro funcional 



 

90 Substituição: Magistra-
do /Dirigente indica ser-
vidor para substituição 
de CJ 

Demandante: Magistrado/Dirigente 
Descrição: Indicação de servidor para substituto 
legal de titular de cargo em comissão 

91 Substituição: Magistra-
do/Dirigente indica ser-
vidor para substituição 
de Função Comissiona-
da 

Demandante: Magistrado/Dirigente 
Descrição: Indicação de servidor para substituto 
legal de titular de função comissionada que tenha 
caráter de direção/chefia 

92 Trânsito: deslocamento 
de servidor para nova 
sede 

Demandante: Servidor 
Descrição: Pedido de prazo para apresentação na 
nova sede do exercício, quando há mudança de 
município. 

93 Trânsito: deslocamento 
de magistrado para no-
va sede 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Pedido de prazo para apresentação na 
nova sede do exercício, quando há mudança de 
município 

94 Vacância de cargo: e-
xoneração 

Demandante: Servidor/Magistrado. 
Descrição: Pedido de declaração de vacân-
cia/exoneração de cargo efetivo ou em comissão 

95 Auditoria Demandante: Secretaria de Controle Interno (lota-
ção) 
Descrição: Realização de auditorias no âmbito do 
TRT21 

96 Fiscalização Demandante: Secretaria de Controle Interno (lota-
ção) 
Descrição: Realização de Fiscalização no âmbito 
do TRT 21 

97 Inspeção 
Administrativa 

Demandante: Secretaria de Controle Interno (lota-
ção) 
Descrição: Realização de Inspeções administrati-
vas no âmbito do TRT 21 



 

98 Monitoramento Demandante: Secretaria de Controle Interno (lota-
ção) 
Descrição: Realização de monitoramento de ações 
de controle no âmbito do TRT 21 

99 Honorários Periciais Demandante: Vara do Trabalho (Juiz) 
Descrição: Requisita pagamento de honorários pe-
riciais. 
Vacatio Legis: 30 dias a contar da publicação da 
Portaria. 

100 Acompanhamento de 
Projeto 

Demandante: SEPLAN/Escritório de Proje-
tos/EPROJ 
Descrição: Pedido de documento e informação so-
bre a execução de projetos 

101 Aquisição de 
Bem/Material 

Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca da a-
quisição de bem/material (de consumo ou perma-
nente) 

102 Contratação de Serviço Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca da con-
tratação de serviço (eventual ou continuado). 

103 Migração de Processo 
Físico – Contratação 
Pública 

Demandante: Administração 
Descrição: Migração de processo físico digitaliza-
do relacionado a contratação pública. 

104 Prorrogação Contratual Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca da 
prorrogação de contrato administrativo. 

105 Repactuação Contratual Demandante: Contratada/Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca da re-
pactuação de contrato administrativo. 



 

106 Apuração de Descum-
primento Contratual 

Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca de po-
tencial descumprimento de obrigação contratual. 

107 Abertura de Procedi-
mento para Aplicação 
de Penalidade Contra-
tual 

Demandante: Administração 
Descrição: Abertura de procedimento para aplica-
ção de penalidade administrativa contratual. 

108 Revisão Contratual Demandante: Contratada/Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca da re-
visão de contrato administrativo. 

109 Reajuste Contratual Demandante: Contratada/Administração 
Descrição: Requisição para análise acerca do rea-
juste de contrato administrativo. 

110 Pregão Presencial Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante pregão presencial 

111 Pregão Eletrônico Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante pregão eletrônico 

112 Cotação Eletrônica Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante cotação eletrônica 

113 Dispensa de Licitação Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante dispensa de licitação 

114 Inexigibilidade de Licita-
ção 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante inexigibilidade de licitação 



 

115 Concorrência Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante concorrência 

116 Tomada de Preços Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante tomada de preços 

117 Convite Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante convite 

118 Leilão Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para desfazimento de 
bens mediante leilão 

119 Concurso Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento realização de concurso 
público 

120 Adesão a Ata de Regis-
tro de Preços 

Demandante: Administração 
Descrição: Procedimento para contratação medi-
ante adesão a ata de registro de preços 

121 Convênio / Acordo / 
Termo de Cooperação 

Demandante: Administração 
Descrição: Propõe celebração de Convê-
nio/Acordo/Termo de Cooperação 

122 Proposta Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Propõe criação/alteração/extinção de 
projeto/fluxo processu-
al/rotina/Ato/Resolução/Provimento 

123 Supressão/ Acréscimo 
Contratual 

Demandante: Contratada/Administração 
Descrição: Requisição para análise de supressão 
ou acréscimo contratual 



 

124 Equipe de Planejamento 
da Contratação 

Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para designação de equipe 
de planejamento da contratação 

125 Equipe de Fiscalização 
da Contratação 

Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para designação de equipe 
de fiscalização da contratação 

126 Gestor/Fiscal de Contra-
to 

Demandante: Administração 
Descrição: Requisição para designação de ges-
tor/fiscal de contrato 

127 Projeto Demandante: Administração 
Descrição: Requisição de projeto 

128 Desfazimento de 
bem/material permanen-
te 

Demandante: Administração 
Descrição: Propõe a cessão, alienação, doação, 
permuta, inutilização ou abandono de 
bem/material considerado permanente e tombado 

129 Desfazimento de 
bem/material de consu-
mo 

Demandante: Administração 
Descrição: Propõe a cessão, alienação, doação, 
permuta, inutilização ou abandono de 
bem/material considerado de consumo 

130 Pagamento: Informa e-
fetiva substituição de 
FC/CJ 

Demandante: Magistrado/Adinistração 
Descrição: Informa ocorrência de efetiva substitui-
ção de FC ou CJ por servidor, para fins de averba-
ção e possíveis efeitos financeiros 

131 Outros: Teletrabalho Demandante: Administração/Servidor/Magistrado 
Descrição: Requer autorização para atividade la-
boral no formato de teletrabalho 



 

132 Outros: Domicílio ban-
cário 

Demandante: Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer inclusão ou modificação de da-
dos bancários 

133 Promoção / Progressão 
funcional 

Demandante: Administração 
Descrição: Requer promoção ou progressão de-
corrente de avaliação funcional de servidores 

134 Indicação para ocupar 
FC/CJ 

Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Indica nome para prover cargo comis-
sionado ou para ocupar função comissionada 

135 Avaliação funcional de 
servidor cedido 

Demandante: Administração 
Descrição: Apresenta avaliação funcional de servi-
dor originário de outro órgão 

136 Licença à servidora ges-
tante 

Demandante: Servidora 
Descrição: Requer licença em virtude de gestação 
de servidora 

137 Licença à magistrada 
gestante 

Demandante: Magistrada 
Descrição: Requer licença em virtude de gestação 
de magistrada 

138 Laudo ambiental Demandante: Administração 
Descrição: Requer produção de laudo para verifi-
cação de periculosidade/insalubridade e congêne-
res 

139 Pensão alimentícia Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer inclusão/exclusão/modificação 
de desconto em folha de pagamento relativamente 
a pensão alimentícia (administrativa ou judicial) 

140 Auxílio: Moradia para 
servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer auxílio-moradia para servidor 



 

141 Auxílio: Moradia para 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Requer auxílio-moradia para magistra-
do 

142 Conversão: Conversão 
de direito em pecúnia 
para servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer conversão de direito de servi-
dor em pecúnia (v.g. férias/licença-prêmio) 

143 Conversão: Conversão 
de direito em pecúnia 
para magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Requer conversão de direito de magis-
trado em pecúnia (v.g. férias/licença-prêmio) 

144 Pensão por morte Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer pensão civil decorrente de fale-
cimento de magistrado/servidor 

145 Desincompati-bilização 
eleitoral 

Demandante: Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer desincompatibilização do cargo 
para concorrer a cargo eleitoral 

146 Valor Padronização de 
Ressarcimento de 
Transporte - VPRT 

Demandante: Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer ressarcimento de despesa com 
combustível decorrente de deslocamento em veí-
culo próprio a serviço da Administração 

147 Realização de Evento Demandante: Administração 
Descrição: Sugere realização de evento para ca-
pacitação/formação/treinamento/encontro/reunião 
funcional 

148 Gratificação: Por Encar-
go de Curso e Concurso 
– GECC para servidor 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer pagamento de GECC para ser-
vidor 

149 Gratificação: Por Encar-
go de Curso e Concurso 
– GECC para magistra-
do 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer pagamento de GECC para ma-
gistrado 



 

150 Auxílio: Plano de saúde 
para servidor - modali-
dade externo 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer procedimento (v. formulário 
próprio) relacionado a auxílio-saúde para servidor 
em decorrência de contratação direta com opera-
dora de plano de saúde (plano externo). 

151 Auxílio: Plano de saúde 
para magistrado - moda-
lidade externo 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Requer procedimento (v. formulário 
próprio) relacionado a auxílio-saúde para magis-
trado em decorrência de contratação direta com 
operadora de plano de saúde (plano externo). 

152 Auxílio: Plano de saúde 
para servidor - modali-
dade interno 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer procedimento (v. formulário 
próprio) relacionado a auxílio-saúde em decorrên-
cia de contratação de plano de saúde por intermé-
dio de entidade de classe (plano interno.) 

153 Auxílio: Plano de saúde 
para magistrado - moda-
lidade interno 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer procedimento (v. formulário 
próprio) relacionado a auxílio-saúde em decorrên-
cia de contratação de plano de saúde por intermé-
dio de entidade de classe (plano interno.) 

154 Processo Financeiro Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Requer abertura de processo para pa-
gamento de faturas mensais decorrentes de con-
tratação anual 

155 Gratificação: Por Exer-
cício Cumulativo de Ju-
risdição - GECJ 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Requer pagamento de GECJ 

156 Requisição de Estagiá-
rio 

Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer alocação de estagiário na uni-
dade 



 

157 Inventário Demandante: Administração/Magistrado/Servidor 
Descrição: Requer realização de inventário na uni-
dade 

158 Outros: Solicitação ser-
vidor 

Demandante: Administração/Servidor 
Descrição: Solicita informação/providência 

159 Outros: Solicitação ma-
gistrado 

Demandante: Administração/Magistrado 
Descrição: Solicita informação/providência 

160 Outros: Requerimento 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Formula requerimento 

161 Folha de pagamento - 
Pessoal 

Demandante: Setor de Preparação da Folha de 
Pagamento de Pessoal (SEPAP) 
Descrição: Requer protocolização de procedimen-
to para pagamento de pessoal 

162 Nota de Empenho - 
Pessoal 

Demandante: Coordenadoria de Execução Finan-
ceira (CEF) 
Descrição: Requer protocolização de procedimen-
to visando emissão de nota de empenho para pa-
gamento de pessoal 

163 Reembolso Servidores 
Requisitados 

Demandante: Coordenadoria de Execução Finan-
ceira (CEF) 
Descrição: Requer protocolização de procedimen-
to visando instruir reembolso financeiro decorrente 
da cessão de servidores por outros órgãos públi-
cos 

164 Providências: Pedido de 
Providências SCR 

Demandante: Secretaria da Corregedoria 
Descrição: Requer providências ao atendimento 
de demandas relacionadas à Corregedoria 



 

165 Providências: Pedido de 
Providências magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Requer providências ao atendimento 
de demanda de magistrado 

166 Correição Ordinária Demandante: Secretaria da Corregedoria 
Descrição: Instrumentalizar atividades afetas às 
Correições nas Varas do Trabalho 

167 Relatório Mensal de Al-
moxarifado - RMA 

Demandante: Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças 
Descrição: Conferência mensal dos itens do Almo-
xarifado registrados no sistema patrimonial com o 
SIAFI. 

168 Registro de Deprecia-
ção e Amortização 

Demandante: Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças Descrição: Registro da depreciação e a-
mortização mensal dos bens. 

169 Relatório de Gestão 
Fiscal 

Demandante: Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças Descrição: Elaboração e publicação do 
RGF a cada quadrimestre. 

170 Relatório Mensal de 
Bens Móveis – RMB 

Demandante: Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças 
Descrição: Conferência mensal dos itens do Pa-
trimônio registrados no sistema patrimonial com o 
SIAFI. 

171 Comitê/Comissão/Grupo 
de Trabalho 

Demandante: Administração 
Descrição: Cria Comitê/Comissão/Grupo de Traba-
lho e reúne peças decorrentes das atividades de-
senvolvidas 

172 Servidores: Indenização 
de Transporte 

Demandante: Varas do Trabalho e Coordenadoria 
de Inteligência 
Descrição: Requer pagamento de indenização de 
transporte decorrente da atividade de Oficial de 
Justiça Avaliador 



 

173 Servidores: Adicional 
Noturno 

Demandante: Administração/Servidores 
Descrição: Requer pagamento de adicional decor-
rente de atividade laboral noturna 

174 Servidores: Ajustes Fi-
nanceiros 

Demandante: Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas/Servidores 
Descrição: Requer ajuste financeiro decorrente de 
pagamento/desconto indevido 

175 Servidores: Lotação Demandante: Gabinete da Presidência/Diretoria-
Geral/Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Descrição: Requer lotação de servidor 

176 Processo: Gestão de 
Processo Organizacio-
nal 

Demandante: Coordenadoria de Gestão Estratégi-
ca 
Descrição: Requer registro e acompanhamento de 
gestão do processo organizacional 

177 Auxílio: Alimentação pa-
ra servidor 

Demandante: Servidor 
Descrição: Requer pagamento de auxílio alimenta-
ção para servidor 

178 Auxílio: Alimentação pa-
ra magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Requer pagamento de auxílio alimenta-
ção para magistrado 

179 Servidores: Hora Exce-
dente 

Demandante: Servidores 
Descrição: Requer autorização para realização de 
hora excedente 

180 Servidores: Hora Extra-
ordinária 

Demandante: Servidores 
Descrição: Requer autorização para realização de 
hora extraordinária 

181 Servidores: Sobreaviso Demandante: Administração 
Descrição: Requer autorização para escala de so-
breaviso 



 

182 Outros: Comunicação 
/Consulta/ Informação 
/Requisição -  Matéria 
Administrativa 

Demandante: Administração 
Descrição:Comunica/Consulta/Informa/Requisita 
informações referentes a matéria administrativa 

183 Outros: Comunicação 
de Decisão Judicial 

Demandante: Administração 
Descrição: Comunica decisão judicial 

184 Outros: Edital de Zone-
amento 

Demandante: Presidência/Divisão de Magistrados 
Descrição: Edital de zoneamento para magistrados 

185 Servidores: Certificado 
Digital 

Demandante: Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas/Magistrados/Servidores 
Descrição: Requer concessão de certificado digital 

186 Outros: Ajuste Financei-
ro Decorrente de Pro-
cesso Judicial 

Demandante: Varas/Fórum/Secretaria da Corre-
gedoria 
Descrição: Requer devolução de valor recolhido 
indevidamente ao Tesouro 

187 Servidores: Licença Pa-
ra Tratamento de Saúde 
- LTS 

Demandante: Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas/Servidores/Magistrados 
Descrição: Requer licença para tratamento de sa-
úde 

188 Servidores: Migração de 
Regime Previdenciário 

Demandante: Servidores 
Descrição: Requer migração de regime previden-
ciário 

189 Outros: Suspeição de 
magistrado 

Demandante: Magistrado 
Descrição: Comunica arguição de suspeição de 
magistrado 



 

190 Folga Compensatória: 
Recesso forense de 
servidor (aquisição) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Requer aquisição de folga compensató-
ria para servidor em virtude de atividade laboral 
durante Recesso Forense. 

191 Folga Compensatória: 
Recesso forense de 
magistrado (aquisição) 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Requer aquisição de folga compensató-
ria para magistrado em virtude de atividade laboral 
durante Recesso Forense. 

192 Folga Compensatória: 
Recesso forense de 
servidor (usufruto) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Requer usufruto de folga compensató-
ria adquirida por servidor em virtude de atividade 
laboral durante Recesso Forense. 

193 Folga Compensatória: 
Recesso forense de 
magistrado (usufruto) 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Requer usufruto de folga compensató-
ria  adquirida por magistrado em virtude de ativi-
dade laboral durante Recesso Forense. 

194 Folga Compensatória: 
Plantão Judicial de ser-
vidor (aquisição) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Requer aquisição de folga compensató-
ria adquirida por servidor em virtude de atividade 
laboral durante Plantão Judicial 

195 Folga Compensatória: 
Plantão Judicial de ma-
gistrado (aquisição) 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Requer aquisição de folga compensató-
ria para magistrado em virtude de atividade laboral 
durante Plantão Judicial 

196 Folga Compensatória: 
Plantão Judicial de ser-
vidor (usufruto) 

Demandante: Servidor/Administração 
Descrição: Requer usufruto de folga compensató-
ria adquirida por servidor em virtude de atividade 
laboral durante Plantão Judicial 



 

197 Folga Compensatória: 
Plantão Judicial de ma-
gistrado (usufruto) 

Demandante: Magistrado/Administração 
Descrição: Requer usufruto de folga compensató-
ria adquirida por magistrado em virtude de ativida-
de laboral durante Plantão Judicial 

198 Avaliação: Avaliação 
Funcional de Servidor 

Demandante: Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas 
Descrição: Requer avaliação de desempenho de 
servidor visando progressão e/ou promoção fun-
cional 

199 Contratação: Contrata-
ção de Solução de TIC 

Demandante: Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação 
Descrição: Requer contratação de solução de TIC 

200 Outros: Assentamento 
Funcional Digital de Es-
tagiários 

Demandante: Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas 
Descrição: Requer registro de documentação e 
histórico individualizado de estagiários 

201 Outros: Lei Geral de 
Proteção de Dados - 
LGPD 

Demandante: Ouvidoria 
Descrição: Requer informações/providências alu-
sivas a LGPD no TRT21 

202 Patrimônio: Regulariza-
ção de Inventário 

Demandante: Divisão de Logística e Patrimônio 
Descrição: Requer medidas para regularização pa-
trimonial de bens inventariados 

203 Sistema PROAD: Re-
querimento Usuário Ex-
terno 

Demandante: Usuários Externos 
Descrição: Requer objeto via sistema PROAD por-
tal usuários externos 

204 Outros: Plano Anual de 
Contratações 

Demandante: Divisão de Licitações e Contratos 
Descrição: Requer instrumentalização do Plano Anual 
de Contratações do TRT21 

  
  
 


