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Apresentação 
 

O Manual de Atribuições Setoriais do TRT-21ª Região é um instrumento 
orientador dinâmico, de caráter estratégico, que agrupa as atribuições funcionais das diversas 
unidades deste Regional.  

No processo de construção deste documento, foram sistematicamente 
consultadas todas as unidades administrativas que compõem a Justiça Trabalhista da 21ª 
Região, buscando-se, dessa forma, encontrar a melhor maneira de apresentar as diversas 
atribuições desenvolvidas pelos postos de trabalho. 

A publicação deste Manual servirá de ponto de partida para o desenvolvimento 
dos projetos de Mapeamento de Processos e Gestão de Pessoas por Competência, dando as 
bases para a otimização dos processos de trabalho e a identificação e atomização das 
competências organizacionais. 

Em consonância com as competências necessárias para o alcance dos objetivos 
institucionais deste Tribunal, este Manual de Atribuições Setoriais fixa as atribuições das 
seguintes unidades (níveis de seção, setor ou inferior): 

1. Secretaria Tribunal Pleno     
1.1. Setor de Cadastramento Processual e Protocolo  
1.2. Setor de Gestão Documental e Memória  

2. Secretaria Geral da Presidência  
2.1. Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais  
2.2. Setor de Segurança Institucional, Transportes e Portaria  
2.3. Seção de Comunicação Social  
2.4. Secretaria de Tecnologia da Informação  

a) Setor de Apoio à Gestão de TIC  
b) Setor de Segurança da Informação e Apoio à Governança de TIC  
c) Seção de Operação de TIC 

c1) Setor de Relacionamento e Suporte Técnico 
c2) Setor de Infraestrutura de TIC 

d) Seção de Sistema de Informação 
d1) Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instâncias  
d2) Setor de Sistemas Administrativos e Portais  
d3) Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e Sistemas Estruturantes 

2.5. Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios 
a) Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatórios e Requisitórios  
b) Setor de Cálculos da Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios 

3. Secretaria da Corregedoria Regional 
3.1. Setor de Apoio Administrativo 
3.2. Setor de Acompanhamento de Vitaliciamento de Magistrados 
3.3. Setor de Correição 

4. Secretaria de Controle Interno 
4.1. Setor de Auditoria 
4.2. Setor de Controle de Licitação, Contrato e Legislação 
4.3. Setor de Controle de Pagamento de Pessoal 
4.4. Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 

5. Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
5.1. Setor de Planejamento Estratégico 
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5.2. Setor de Gestão Estratégica 
5.3. Setor de Estatística 
5.4. Escritório de Projetos 
5.5. Setor de Responsabilidade Socioambiental 

6. Escola Judicial 
6.1. Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e Servidores 
6.2. Setor de Ensino a Distância 
6.3. Biblioteca 

7. Fórum Trabalhista de Natal 
7.1. Setor de Atendimento e Informações 
7.2. Depósito Judicial 

8. Fórum Trabalhista de Mossoró 
9. Coordenadoria de Inteligência 

9.1. Setor de Investigação 
9.2. Setor de Diligências, Mandados e Leilões 
9.3. Grupo de Apoio à Execução - GAEx 

10. Diretoria Geral 
10.1. Assessoria Técnica 
10.2. Coordenadoria Administrativa 
a). Setor de Licitações 
b) Setor de Compras 
c) Setor de Contratos Administrativos e Apoio à Execução Contratual 

11. Coordenadoria de Logística e Patrimônio 
11.1. Setor de Almoxarifado 
11.2. Setor de Registro Patrimonial 
11.3. Setor de Manutenção 
11.4. Setor de Zeladoria 

12. Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura 
12.1. Setor de Gerenciamento de Projetos 
12.2. Setor de Engenharia e Arquitetura 
12.3. Setor de Manutenção de Sistemas Prediais 

13. Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
13.1. Setor de Assistência Médico-Odontológica 
13.2. Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores 
13.3. Setor de Legislação 
13.4. Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas 
13.5. Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal 
13.6. Setor de Governança em Gestão de Pessoas 

14. Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
14.1. Setor de Contabilidade Analítica 
14.2. Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário 
14.3. Setor de Programação Orçamentária 

15. Coordenadoria de Execução Financeira 
15.1. Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal 
15.2. Setor de Pagamento 
15.3. Setor de Liquidação de Bens e Serviços e Controle de Conta Vinculada 

 
As unidades que têm seus dirigentes retribuídos por Cargos em Comissão (CJ-04, 

CJ-03 e CJ-02) atuarão segundo as competências definidas no Regulamento Geral (Resolução 
Administrativa nº 17/2015). 
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1.   SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

 
 

 
 
Titular: Secretário do Tribunal Pleno (CJ-03) 

A Secretaria do Pleno, que tem suas competências definidas no Art. 4º do 
Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº. 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura: 

1.1.  Setor de Cadastramento Processual e Protocolo - SECP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� receber e enviar correspondências judiciais e administrativas aos diversos setores do 

Tribunal; 

� protocolizar petições jurídicas referentes a feitos em tramitação perante a 2ª instância; 

� gerenciar o protocolo integrado de petições, conforme o Provimento TRT/CR nº 02/2009; 

� protocolizar petições de cunho administrativo, memorandos e ofícios; 

� protocolizar e registrar atestados médicos no Sistema de Acompanhamento Processual do 
2º Grau-SAP2; 

� receber e protocolizar petições e documentos pelo Sistema Integrado de Protocolização e 
Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho, (e-Doc); 

� receber, via malote, autos processuais e documentos originários das Varas do Trabalho de 
Natal e do interior do Estado;  

� proceder ao recebimento e a remessa, via malote, de documentos e processos oriundos do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
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� receber de correspondências para remessa pelo Correio de todos as Unidades deste 
Regional, inclusive SEDEX; 

� classificar, cadastrar, autuar e registrar processos em grau de recurso; 

� enviar processos ao Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer; 

� efetuar a inclusão dos pleitos dos processos autuados na segunda instância; 

� proceder à autuação de Precatórios Requisitórios cujos ofícios passaram a ser recebidos das 
Varas do Trabalho via Malote Digital, consoante previsão do Provimento TRT/CR 002/2011; 

� autuar e numerar processos administrativos, como reclamações disciplinares, correições 
parciais, etc. 

1.2.  Setor de Gestão Documental e Memória - SEGD 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� propor e acompanhar a execução de política de produção, organização e preservação dos 

documentos institucionais do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª de primeiro e segundo 
graus; zelando pela destinação e acesso ao acervo documental e histórico 

� desenvolver pesquisas destinadas ao aprimoramento da gestão documental e preservação 
da memória de primeiro e segundo graus, independentemente do suporte em que se 
encontrem os documentos; 

� coordenar o planejamento e a execução de ações destinadas à modernização dos arquivos 
da capital e interior e memorial do Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atingir os 
parâmetros estabelecidos pela legislação e normas arquivísticas e museológicas vigentes; 

� propor a definição de critérios que assegurem condições adequadas para implantação de 
serviços automatizados de gerenciamento de arquivos, bem como elaborar política de 
mudança de suporte de documentos; 

� propor diretrizes sobre avaliação documental orientada para a preservação da memória da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus trabalhando em conjunto com a Comissão 
Permanente de Avaliação Documental do TRT da 21ª Região designada pela presidência do 
Tribunal; 

� promover e incentivar a divulgação do patrimônio arquivístico da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus como fonte de pesquisa e de investigação histórica fomentando o 
conhecimento do patrimônio documental e memorial da Instituição por meio da divulgação 
do acervo, da elaboração de instrumentos que possibilitem a pesquisa histórica e da 
promoção de atividades culturais de resgate da memória; 

� observar as diretrizes do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder 
Judiciário (Proname) instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho decorrentes da Política Nacional de Gestão Documental da Justiça do 
Trabalho, bem como aquelas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa Regional de 
Resgate da Memória deste Tribunal; 

� realizar a higienização, recuperação/restauração dos documentos e objetos do acervo 
histórico cuidando para que estejam corretamente acondicionados e para que sejam 
mantidos em condições ambientais adequadas, observadas as normas técnicas de 
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tratamento e manuseio documental, notadamente as Recomendações do Conselho 
Nacional de Arquivos - CONARQ; 

� propor normatização com o objetivo de garantir a preservação e o acesso aos documentos 
de caráter permanente, reconhecidos por seu valor histórico, probatório, informativo ou 
científico; 

� manter atualizados no portal da internet os planos de classificação e as tabelas de 
temporalidade e demais instrumentos do Programa de Gestão Documental da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 

� fornecer apoio técnico-arquivístico às unidades judiciárias e administrativas no que tange à 
organização e descarte/transferência de seus arquivos em fase corrente, bem como à 
seleção da massa documental acumulada com vistas ao recolhimento ao arquivo 
permanente; 

� operacionalizar a política de salvaguarda de memória institucional e recolher os 
documentos e objetos de interesse histórico existentes e aqueles que venham a ser 
produzidos em quaisquer iniciativas promovidas pelos órgãos do Tribunal; 

� emitir pareceres e relatórios em procedimentos referentes à área de gestão documental, 
quando determinado pela Presidência; 

� difundir informações e conhecimentos, relacionados à área de gestão documental, por 
meio de publicações, reuniões, oficinas, e outros eventos, como a Semana do Arquivo; 

� receber e dar a destinação correta aos documentos e processos dos setores da Capital do 
Tribunal Regional do Trabalho conforme a previsão da Tabela de Temporalidade 
observando o uso e utilidade desses documentos no setor de origem quando necessário; 

� operacionalizar a política de salvaguarda de memória institucional e recolher os 
documentos e objetos de interesse histórico existentes e aqueles que venham a ser 
produzidos em quaisquer iniciativas promovidas pelos órgãos do Tribunal; 

� promover a investigação dos documentos históricos com vistas à recuperação da memória 
institucional e prestar suporte técnico ao pesquisador interno ou externo; 

� buscar e localizar documentos judiciais que se encontram no arquivo central e 
intermediário e sua disponibilização ao usuário mediante consulta presencial além efetuar 
carga aos advogados e atendimento aos pedidos das Varas de Trabalho; 

� gerir as atividades cotidianas do Arquivo Geral, e Intermediário e efetuar a gestão do 
Memorial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região; 

� desempenhar outras atividades determinadas pelo (a) Presidente. 
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2.  SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA - SGP 

 

 

 

 

A Secretaria Geral da Presidência, que tem suas competências definidas no Art. 8º 
do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta em 
sua estrutura: 

2.1.  Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais - SECEI 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� prestar assessoramento direto, em procedimentos protocolares, à Presidência, Vice-

Presidência, Corregedoria, membros do Tribunal, bem como acompanhá-los em cerimônias, 
atos oficiais e protocolares, visitas e eventos externos aos quais os titulares ou seus 
representantes se façam presentes; 

� planejar, coordenar, executar e conduzir as cerimônias solenes, oficiais e demais eventos 
institucionais que requeiram os serviços de cerimonial; 

� recepcionar e acompanhar as autoridades, nacionais e internacionais, em visitas 
protocolares a este Tribunal; 

� elaborar e manter atualizado o cadastro de autoridades e do público de interesse da Justiça 
do Trabalho, especialmente, deste Tribunal; 

� organizar as mesas de honra e diretoras, obedecendo as regras de precedência; 
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� prestar suporte e apoio às Unidades Administrativas e Judiciárias, no que tange a questões 
relativas à Cerimonial e Protocolo; 

� recepcionar e despachar convites de eventos e solenidades enviados a este Regional, 
tomando as providências quando a Presidência, Vice-Presidência ou representante do TRT 
21 comparecer e, em não havendo o comparecimento de autoridade deste Regional, 
comunicar ao Cerimonial da instituição que convida; 

� realizar visita precursora em parceria com o Setor de Segurança Institucional, nos eventos e 
solenidades que a Presidência, Vice-Presidência ou representante do TRT 21 comparecer; 

� organizar e conduzir os atos de gabinete; 

� prestar apoio, quando solicitado e deferido pela Presidência, a instituições externas, em 
caráter de apoio interinstitucional; 

� zelar pelas instalações do TRT21, quando cedidas e autorizadas pela administração, para 
uso em eventos de instituições externas; 

� agendar, apoiar e conduzir as visitas de instituições de ensino superior a este Tribunal; 

� secretariar a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho "Djalma Aranha Marinho"; 

� planejar, executar e conduzir a solenidade de entrega das comendas da Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho "Djalma Aranha Marinho" e da medalha do Mérito Profissional e 
Funcional "Miguel Seabra Fabundes"; 

� secretariar a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, quando solicitado e autorizado pela 
Presidência, nas correições realizadas neste Regional. 

2.2. Setor de Segurança Institucional, Transporte e Portaria - SESEI   

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� controlar, diretamente ou por intermédio de empresas contratadas, o acesso e a circulação 

de pessoas nas dependências do Tribunal, das Varas e dos demais órgãos da 21ª Região;  

� exercer as atividades de segurança do patrimônio do TRT21, das Varas do Trabalho e dos 
suas unidades e supervisioná-las quando parcialmente exercidas por empresas contratadas;  

� auxiliar as atividades de segurança de vigilância externa, a cargo das instituições oficiais 
competentes, e supervisioná-las quando supletivamente contratadas com empresas 
particulares;  

� velar pelo perfeito funcionamento dos dispositivos e equipamentos de segurança instalados 
nas dependências do Tribunal;  

� promover ações de prevenção e combate a incêndio e outros sinistros;  

� recolher objetos perdidos e achados nas dependências do Tribunal;  

� executar, controlar e fiscalizar os serviços de segurança pessoal dos Juízes e dos 
Desembargadores;  

� apoiar o Cerimonial nos eventos do TRT21 que envolvam a presença de servidores, Juízes, 
Desembargadores e outras autoridades, relativamente a questões de segurança;  

� propor normas e procedimentos de segurança;  
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� assegurar o transporte dos magistrados, dos servidores e do material do Tribunal;  

� atender às urgências, por solicitação do Setor de Assistência Médico-Odontológica do 
Tribunal; 

� providenciar os serviços de manutenção e conservação dos veículos pertencentes ao 
Tribunal;  

� vistoriar veículos e registrar a sua movimentação; 

� identificar a necessidade de aquisição de veículos para o Tribunal e manter a documentação 
e o controle dos mesmos; 

� assegurar a contratação de seguro para a frota veicular do Tribunal; 

� realizar o traslado de: 

- Processos físicos a outros órgãos públicos; 

- materiais para as Varas do Trabalho do interior do Estado; 

� atender aos chamados técnicos dos setores, relativamente às matérias de sua competência; 

� acompanhar os Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados judiciais que possam 
envolver risco à segurança destes; 

� realizar investigações preliminares; 

� prestar os primeiros socorros às vítimas de sinistros e outras situações de risco; 

� executar ações de prevenção e combate a incêndio; 

� dispersar aglomerações e tumultos que atentem contra a boa ordem do serviço das 
unidades judiciárias do Tribunal; 

� retirar das unidades judiciárias e administrativas pessoas cujo comportamento atente à boa 
ordem; 

� fiscalizar as atividades dos vigilantes terceirizados; 

� realizar o monitoramento do sistema do CFTV; 

� proceder à criação e a atualização de cadastros de veículos. 

2.3. Seção de Comunicação Social - SCS 

Titular:  Chefe de Seção (FC-5) 

Atribuições: 
� planejar, coordenar e gerenciar a execução das atividades de comunicação, observadas as 

diretrizes fixadas pela Presidência do Tribunal; 

� dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Tribunal;  

� 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; 

� disseminar informações sobre assuntos que sejam de interesse público para os diferentes 
segmentos sociais e que envolvam as ações do Tribunal; 

� manter arquivo das matérias jornalísticas selecionadas e materiais audiovisuais sobre o 
Tribunal; 
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� promover a integração entre as unidades do Tribunal, por meio da comunicação interna, de 
modo a garantir a eficácia dos objetivos estratégicos do Tribunal; 

� promover campanhas de sensibilização da sociedade sobre a missão exercida pela 
instituição atuando na criação artes gráficas à cobertura jornalística de eventos internos e 
externos, inclusive a elaboração de textos e a execução de fotos e atividades de audiovisual; 

� 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; 

� supervisionar a produção, edição e apresentação de programas de rádio e televisão do 
Tribunal, inclusive via web; 

� prestar assessoria à Presidência e membros do Tribunal nos assuntos relacionados à 
comunicação social e ao relacionamento com os veículos de comunicação; 

� oferecer parecer técnico e manifestar-se sobre os assuntos inerentes à política de 
comunicação social; 

� 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; 

� observar a eficiência e racionalidade na  aplicação dos recursos públicos destinados às 
ações de comunicação social; 

� acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos da área de comunicação; 

� acompanhar a realização dos eventos institucionais promovidos pelo Tribunal ou que 
contem com a sua participação, mediante solicitação da Presidência; 

� elaborar e encaminhar releases como sugestões de pauta relacionadas às atividades 
judiciárias e administrativas da JT às redações de veículos; 

� monitorar a imagem institucional deste Tribunal na mídia e realizar o atendimento de 
pedidos de informações formulados pela imprensa acerca de assuntos de interesse 
jornalístico, orientando os entrevistados quando da realização de reportagens e entrevistas; 

� planejar, criar e execução de campanhas institucionais, incluindo o desenvolvimento de 
artes gráficas de identidade da campanha a ser realizada; 

� proceder à cobertura jornalística de eventos internos e externos, inclusive a elaboração de 
textos e a execução de fotos e atividades de audiovisual; 

� orientar e colaborar com o trabalho da imprensa durante as solenidades, bem como 
organizar e acompanhar entrevistas coletivas 

� acompanhar as reuniões e atividades dos setores do Tribunal, das Varas do Trabalho, das 
Turmas e do Tribunal Pleno, em parceria com as respectivas secretarias, e apoiar as 
unidades administrativas do TRT-RN na divulgação interna e externa de atividades e 
eventos;  

� realizar postagens diárias de notícias e vídeos no site oficial deste Tribunal; pesquisar e 
monitorar as inserções institucionais na mídia eletrônica e realizar a divulgação das 
atividades administrativas e judiciárias, em diferentes formatos, nas redes sociais; 
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� registrar, em audiovisual, as atividades da instituição após definir as pautas e planejar a 
produção da atividade, bem como realizar a produção do programa institucional de tv 
"Justiça & Trabalho"; 

� pesquisar em jornais impressos, portais e blogs de notícias informações publicadas a 
respeito deste Regional realizando a Clipagem em um único arquivo a ser analisado de 
forma quantitativa e qualitativa; 

� realizar o registro fotográfico de eventos e solenidades; tratar as fotos para publicações; 
promover o arquivo e a catalogação, além do envio para outros órgãos e autoridades, 
quando solicitadas; 

� definição das prioridades para aquisição de materiais com a  elaboração de Termos de 
Referência; 

� produção da revista de gestão ao final de cada Administração, desde a elaboração do 
conceito, dos textos, a escolha de fotos de arquivo, a realização de novas fotos, a 
programação visual/diagramação e a elaboração de Termo de Referência para contratação 
de empresa para impressão da Revista de Gestão; 

� organização e edição do relatório anual de atividades, após o recebimento das informações 
pelas unidades do Tribunal;  

� produção do conteúdo, fotografias, contratação de empresa para impressão e 
acompanhamento do contrato, para a confecção de revistas comemorativas, revistas 
especiais, cartilhas e manuais; 

2.4.  Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC 

 

Titular:  Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (CJ-03) 
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A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem suas 
competências definidas no Art. 11 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução nº 
17/2015), apresenta a seguinte estrutura: 

a) Setor de Apoio à Gestão de TIC - SEAG  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� instruir processos administrativos submetidos à SETIC e às suas áreas vinculadas; 

� analisar providências exigidas pela área jurídica, área administrativa e de controle interno, 
propondo os encaminhamentos adequados; 

� participar da gestão dos contratos e convênios relacionados à SETIC e às suas áreas 
vinculadas, especialmente no papel de gestor de contratos, quando aplicável à área de TIC, 
e a critério do Secretário de TIC; 

� monitorar a execução do orçamento de TIC do Tribunal; 

� apoiar o Secretário de TIC nas questões relacionadas a gestão de pessoas da SETIC, 
incluindo aspectos como férias, capacitações, etc; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão; 

� apoiar o Secretário de TIC nas demais questões administrativas da SETIC; 

b) Setor de Segurança da Informação e Apoio à Governança de TIC - SESAG 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� promover o alinhamento estratégico das ações de TIC ao negócio do Tribunal; 

� promover a adoção de boas práticas relacionadas à Governança de TIC, preconizadas por 
padrões nacionais e internacionais; 

� gerir o processo de Planejamento das Contratações de Soluções de TIC; 

� planejar o orçamento de TIC do Tribunal; 

� promover e acompanhar o gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos de TIC; 

� promover a gestão de processos de trabalho de TIC; 

� gerir a segurança da informação; 

� promover a gestão de riscos de TIC; 

� apoiar a SETIC nas demais questões de conformidade de TIC do Tribunal; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua gestão; 
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c) Seção de Operação de TIC - SEOTIC  

Titular:  Chefe de Seção (FC-5) 

Atribuições: 
� dirigir e coordenar as atividades de gestão de serviços de TIC, alinhados ao negócio, em 

especial: 
1. gestão de incidentes; 
2. gestão de problemas; 
3. gestão de capacidade; 
4. gestão de continuidade; 
5. gestão de configuração; 
6. gestão de mudança; 
7. gestão de liberação de serviços e infraestrutura;  
8. gestão de ambiente físico de TIC; 
9. gestão de catálogo de serviços; 
10. gestão de acordos de nível de serviços de TIC, alinhados ao negócio. 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 

c1) Setor de Relacionamento e Suporte Técnico - SEREST  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� gerir a Central de Serviços de TIC, bem como os incidentes e requisições de serviços de TIC, 

podendo escalar sua resolução para outras áreas da SETIC; 

� manter base de conhecimento no contexto dos serviços sob sua gestão; 

� prestar assistência técnica aos equipamentos de informática; 

� apoiar na gestão do uso de certificações digitais utilizados por magistrados e servidores; 

� apoiar a gestão da distribuição e da configuração de equipamentos e softwares destinados 
aos usuários de TIC, incluindo detecção de software não autorizado; 

� gerir licenças de softwares destinados aos usuários;  

� apoiar a gestão da disponibilidade e continuidade das soluções de TIC destinadas a 
processos críticos à prestação jurisdicional, relacionadas às suas atribuições; 

� assegurar que as mudanças que lhe couberem, mesmo emergenciais, sigam o processo de 
gestão de mudanças definido; 

� apoiar na gestão de catálogo de serviços e acordos de nível de serviços de TIC; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 
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c2) Setor de Infraestrutura de TIC - SEINF 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� monitorar o funcionamento e a utilização das redes de comunicação de dados; 

� gerir serviços de comunicação de dados; 

� gerir backups, banco de dados e armazenamento de dados; 

� gerir servidores e ambientes de execução de aplicações; 

� gerir datacenters e ambiente físico; 

� gerir questões técnicas da segurança da informação, no que couber, sob diretrizes do 
Comitê de Segurança da Informação; 

� gerir capacidade, desempenho, disponibilidade e continuidade da infraestrutura de TIC; 

� gerir configuração e liberação de todos os serviços de TIC; 

� manter base de conhecimento no contexto dos serviços sob sua gestão; 

� apoiar a gestão da disponibilidade e continuidade das soluções de TIC destinados a 
processos críticos à prestação jurisdicional relacionadas às suas atribuições; 

� assegurar que as mudanças que lhe couberem, mesmo emergenciais, sigam o processo de 
gestão de mudanças definido; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 

d) Seção de Sistemas de Informação - SESIF  

Titular:  Chefe de Seção (FC-5) 

Atribuições: 
� definir e promover processo de software; 

� adquirir, desenvolver e manter sistemas e soluções de apoio à operação ou decisão do 
Tribunal; 

� realizar os testes de conversão e integração e conduzir os testes finais de aceitação nos 
sistemas; 

� assegurar que as mudanças que lhe couberem, mesmo emergenciais, sigam o processo de 
gestão de mudanças definido; 

� alimentar repositório de configuração de software; 

� gerir base de tutoriais de usuários para os sistemas desenvolvidos. 

� alimentar a base de conhecimento no contexto dos serviços sob sua gestão; 

� gerir a arquitetura da informação e dicionários de dados do Tribunal; 
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� definir e promover a adesão de padrões e diretrizes de desenvolvimento, alinhadas às 
recomendações e determinações internas e externas ao Tribunal, incluindo padrões de 
interoperabilidade e acessibilidade; 

� avaliar as solicitações de desenvolvimento de sistemas, identificando requisitos e 
apresentando soluções de automação, mediante estudo de viabilidade; 

� apoiar a priorização das demandas dos setores da SESIF  Seção de Sistemas de Informação; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 

d1) Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instâncias - SESJU  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� proceder ao atendimento e suporte de 3º nível aos sistemas jurídicos desenvolvidos pela 

SESIF; 

� gerenciar, manter e executar as correções de erros nos sistemas jurídicos desenvolvidos 
pela SESIF; 

� manter os sistemas de apoio aos sistemas jurídicos desenvolvidos pela SESIF; 

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível a soluções de integração entre os sistemas 
judiciais desenvolvidos pela SESIF e os sistemas jurídicos nacionais; 

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível aos serviços web de consultas a informações 
jurídicas disponibilizados no Portal do TRT21; 

� realizar a administração técnica dos sistemas jurídicos nacionais; 

� apoiar as audiências das Varas do Trabalho e as Sessões de Julgamento das Turmas e do 
Tribunal Pleno; 

� preparar relatórios Ad Hoc quanto a dados judiciais; 

� documentar e testar sistemas sob sua responsabilidade; 

� prestar suporte ao grupo de apoio à execução e investigação patrimonial; 

� desenvolver soluções e prestar suporte de 3º nível aos processos de correições e 
impugnações da Corregedoria; 

� desenvolver soluções e prestar suporte de 3º nível às aplicações de consultas a 
jurisprudência; 

� preparar relatórios Ad Hoc para a administração do tribunal que não estejam disponíveis 
nos demais sistemas; 

� desenvolver soluções e prestar suporte de 3º nível aos processos de Produtividade, 
Promoção e Vitaliciamento de Magistrados; 

� gerir projetos relacionados à área; 
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� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 

d2) Setor de Sistemas Administrativos e Portais - SESAP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� proceder ao atendimento e suporte de 3º nível aos sistemas administrativos desenvolvidos 

pela SESIF; 

� gerenciar, manter e executar as correções de erros nos sistemas administrativos  
desenvolvidos pela SESIF; 

� manter os sistemas de apoio aos sistemas administrativos desenvolvidos pela SESIF; 

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível a soluções de integração entre os sistemas 
administrativos desenvolvidos pela SESIF e os sistemas administrativos nacionais; 

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível aos serviços web de consultas a informações 
administrativas disponibilizados no Portal do TRT21; 

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível ao ambiente Web do tribunal; 

� disponibilizar no Portal do TRT21 os serviços providos pela SETIC; 

� realizar a administração técnica dos sistemas administrativos nacionais; 

� preparar relatórios Ad Hoc para as secretarias da área administrativa do tribunal; 

� documentar e testar sistemas sob sua responsabilidade; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão. 

d3) Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e Sistemas Estruturantes - SESNASE  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� gerenciar a arquitetura da informação e dicionário de dados dos sistemas desenvolvidos 

pela SESIF;  

� apoiar a definição e manutenção do processo de desenvolvimento de software do TRT21; 

� realizar sustentação dos sistemas jurídicos nacionais; 

� realizar sustentação dos sistemas administrativos nacionais; 

� prestar apoio ao desenvolvimento de ferramentas de integração entre os sistemas 
nacionais e os desenvolvidos pela SESIF;  

� desenvolver e prestar suporte de 3º nível às ferramentas de apoio aos sistemas jurídicos e 
administrativos nacionais; 
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� desenvolver e prestar suporte de 3º nível às ferramentas de apoio aos serviços providos 
pela SESIF; 

� documentar e testar sistemas sob sua responsabilidade; 

� prestar suporte aos sistemas estatísticos nacionais; 

� desenvolver soluções e prestar suporte de 3º nível ao processo de acompanhamento de 
indicadores das Metas do CNJ; 

� desenvolver soluções e prestar suporte de 3º nível em demandas relacionadas a indicadores 
estratégicos; 

� documentar e testar sistemas sob sua responsabilidade; 

� gerir projetos relacionados à área; 

� demandar à SETIC por contratações de STIC inerentes à competência da área, bem como 
supervisionar a atuação dos integrantes e fiscais demandantes e\ou técnicos sob sua 
gestão; 

2.5. Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios - CPREC 

Titular:  Coordenador de Precatórios e Requisitórios (CJ-02) 

A Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios, que tem suas competências 
definidas no Art. 12 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 
17/2015), apresenta a seguinte estrutura: 

a) Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatórios e Requisitórios - SEXP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� receber os precatórios autuados, após emissão de parecer da Procuradoria Regional do 

Trabalho, para aferição da regularidade do procedimento em conformidade com as 
diretrizes do Provimento TRT/CR Nº 002/2011 e Resolução Nº 115/2010- CNJ. 

� devolver à Vara do Trabalho de origem os precatórios com alegações de erro material ou 
outra irregularidade, apontada pelo MPT ou constatada pela presidência do Tribunal, para 
fins de apreciação pelo juízo da execução. 

� efetivar o cadastro das informações exigidas no art. 5º da Resolução nº 115/2010 - CNJ e 
Provimento nº TRT/CR 002/2011, no Sistema de Acompanhamento Processual da 2ª 
Instância - SAP2, gerando a emissão da requisição de pagamento para fins de comunicação 
ao ente público, até 20 de julho, dos precatórios aptos e autuados até 01 de julho, 
constando a obrigatoriedade de inclusão do débito no orçamento do ano seguinte. 

� expedir notificação à Advocacia Geral da União ou Procuradoria Federal no Estado do Rio 
Grande do Norte para manifestação nos precatórios federais (administração direta ou 
indireta), antes da inclusão do débito na proposta orçamentária, conforme art. 6º do 
Provimento TRT/CR Nº 002/2011. 

� remeter os precatórios federais (administração direta e indireta), devidamente atualizados 
até 01 de julho de cada ano, à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para inclusão dos 
valores na proposta orçamentária, conforme dispositivos constitucionais e a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
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� remeter as Requisições de Pequeno Valor dos entes federais (administração direta e 
indireta), devidamente atualizadas, à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para 
solicitação dos recursos financeiros e cumprimento da obrigação. 

� certificar sobre o não pagamento de débitos e providenciar a remessa dos precatórios ao 
Ministério Público do Trabalho, para emissão de parecer, conforme norma regulamentar. 

� fornecer relatório circunstanciado sobre a dívida geral do ente público e demonstrativo dos 
valores negociados nos últimos anos, para subsidiar o Juízo Auxiliar de Negociação e 
Conciliação de Precatórios na negociação e publicar a pauta das audiências. 

� enviar as informações exigidas no art. 5º da Resolução nº 115/2010, para alimentar o 
Sistema de Informações de Precatórios -SIP, instituído no âmbito do Poder Judiciário e 
gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos seguintes prazos: 

1. quanto aos incisos I a IX do caput, até 30 de agosto de cada ano, relativamente aos 
precatórios expedidos no período de 2 de julho do ano anterior a 1º de julho do ano em 
curso; 

2. quanto ao inciso X do caput, até 31 de janeiro relativamente aos pagamentos efetuados 
no ano anterior. 

� disponibilizar na internet e manter atualizados os relatórios dos precatórios na ordem 
cronológica de apresentação para pagamento e as prioridades, por executado, em 
cumprimento ao disposto no § 2º do art. 1º da Resolução nº 115/2010. 

� atualizar constantemente o cadastro de precatórios vinculados ao SAP2, inserindo as 
informações exigidas no art. 1º da Resolução nº 115/2010 - CNJ, para envio das informações 
para composição do Mapa Anual de Precatórios, observando o prazo estipulado na referida 
resolução.  

� expedir alvarás judiciais, certidões, memorandos, ofícios e outros expedientes necessários 
ao cumprimento das decisões do presidente e do juízo auxiliar e elaborar minuta de 
despachos e decisões para apreciação da presidência. 

 

b) Setor de Cálculos da Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios - SECAL 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� atualizar os valores cobrados nos procedimentos de precatórios e requisições de pequeno 

valor federal, obedecendo as diretrizes da decisão exeqüenda e aos cálculos homologados. 
� atualizar os valores devidos a título de contribuição previdenciária em favor da União ou 

regime de previdência próprio dos servidores públicos federais, estaduais ou municipais. 
� apurar os descontos legais a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, 

observando as diretrizes da decisão e a legislação aplicável no momento do pagamento, em 
relação ao desconto e alíquota do imposto de renda. 

� manter sob controle os termos de compromisso formalizados para pagamento dos 
precatórios, cuja responsabilidade ficou a cargo da Coordenadoria de Precatórios e 
Requisitórios. 

� elaborar relatório mensal dos valores disponibilizados para pagamento, por força das 
negociações, distribuindo as quantias em contas judiciais vinculadas aos respectivos 
processos, em estrita obediência à ordem cronológica de pagamento e as prioridades 
deferidas constantes das relações publicadas na internet. 
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� auxiliar o Juízo Auxiliar de Negociação e Conciliação de Precatórios, quando necessário, na 
elaboração de relatórios atualizados da dívida geral do ente público. 

� submeter à apreciação da Presidência informativo sobre erro material, desconformidade 
entre o valor requisitado e a decisão judicial exeqüenda. 

� proceder à revisão dos cálculos para adequar as diretrizes  da decisão judicial transitada em 
julgado, originária de agravo regimental interposto contra decisão da presidência nos autos 
do precatório. 

� enviar, mensalmente, à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação o índice de 
atualização dos débitos trabalhistas para inserção no SAP1 e SAP2, conforme diretrizes do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT  

  

 
3. SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL - SCR 

 
 

 
 
 

Titular:  Secretário da Corregedoria (CJ-03) 

A Secretaria da Corregedoria Regional, que tem suas competências definidas no 
Art. 18 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução nº 17/2015), apresenta a seguinte 
estrutura: 

3.1. Setor de Apoio Administrativo - SEAA  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� gerenciar a entrada e saída de expedientes; 

� organizar e controlar os serviços de secretaria; 

� gerenciar a movimentação e arquivamento dos processos em tramitação na Corregedoria, 
promovendo a publicação dos atos e despachos do Exmo. Desembargador Corregedor; 

� controlar as publicações dos expedientes da Corregedoria na intranet e no sitio do Regional; 

� controlar o cadastro de peritos, corretores e leiloeiros do Tribunal; 
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� autuar, processar e analisar as requisições de honorários periciais a serem pagas pelo 
Tribunal na forma da Resolução nº 66/2010 do CSJT; 

� elaboração e controle do calendário do Tribunal, registrando todos os feriados, pontos 
facultativos e suspensões de prazos; 

� consolidar, controlar e publicar o plantão judicial das Varas e Gabinetes; 

� assessorar o Secretário da Corregedoria na elaboração de minutas de provimentos, 
Circulares, Resoluções, Recomendações, Atos e NIP's, sob orientação do Exmo. 
Desembargador Corregedor; 

� coletar e encaminhar as informações à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho antes e 
durante a correição realizada neste Regional pelo TST; 

� controlar o arquivo eletrônico, disponível na intranet, de empresas em falência; 

� registrar no sistema processual as informações relativas a penalidades de advogados, de 
forma a impedir a atuação destes no período de suspensão ou, permanentemente, no caso 
de exclusão; 

� controlar as diligências determinadas pelo Relator e/ou Tribunal Pleno às Varas, em 
cumprimento ao disposto no Provimento TRT/CR Nº 001/2008; 

3.2. Setor de Acompanhamento de Vitaliciamento de Magistrados - SEVM  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� promover a autuação e a instrução de processo administrativo de vitaliciamento, 

imediatamente após a posse de magistrado no TRT 21ª Região, informando a data de 
posse/exercício, observando as diretrizes constantes do Ato Conjunto CGJT/ENAMAT nº 01; 

� secretariar e auxiliar a comissão de vitaliciamento nas reuniões, elaboração de atas e 
relatórios e remessa de autos; 

� promover a instrução de edital de convocação de magistrado para atuação no Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região; 

� instruir pedidos de autorização de Juízes Titulares para residir fora da sede da Comarca; 

� instruir os processos de promoção de Magistrados e acesso ao Tribunal por merecimento, 
em conformidade com os critérios elencados na Resolução nº 106/2010 do CNJ; 

� apurar, acompanhar e publicar os dados estatísticos relativos a produtividade dos 
magistrados; 

� auxiliar na pesquisa de normas internas do Tribunal a fim de esclarecer dúvidas dos usuários 
internos e externo; 

� instruir processos administrativos contra magistrados e servidores; 

� analisar as impugnações acerca da produtividade dos Juízes, nos termos da Resolução 
Administrativa nº 050/2010; 
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3.3. Setor de Correição - SECOR 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� auxiliar o Secretário da Corregedoria na elaboração da programação das correições 

ordinárias dos órgãos de 1º grau, em conformidade com as determinações do Corregedor-
Geral; 

� assessorar, sob a orientação do Secretário da Corregedoria, o Corregedor-Regional nas 
funções de inspeção, fiscalização, orientação e correição permanentes com relação aos 
juízes de 1ª instância e unidades judiciárias, visando assegurar o regular funcionamento da 
justiça; 

� acompanhar as solicitações, recomendações e orientações decorrentes das Correições 
Ordinárias realizadas anualmente em todas as Varas do Trabalho deste Regional, bem como 
das Correições Extraordinárias e Inspeções aprazadas pelo Corregedor-Geral; 

� fiscalizar o cumprimento, pelas Varas do Trabalho, dos despachos correicionais exarados 
pelo Corregedor-Geral; 

� acompanhar o cumprimento dos prazos legais pelos Juízes do Trabalho de 1ª instância; 

� análise das Portarias editadas pelas Varas; 

� colaborar na elaboração dos relatórios estatísticos de monitoramento do desempenho da 
atuação jurisdicional dos Órgão e dos Juízes da 1ª instância. 

 

4. SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SCI 

 

 

 
Titular:  Secretário de Controle Interno (CJ-03) 

A Secretaria de Controle Interno, que tem suas competências definidas no Art. 
19 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta 
a seguinte estrutura: 
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4.1. Setor de Auditoria - SEAUD 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� coordenar as atividades de auditoria, fiscalização e inspeção administrativa nas unidades do 

Tribunal; 

� elaborar e acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria, em 
consonância com as diretrizes e orientações da Secretaria de Controle Interno; 

� realizar programação individual e específica de cada auditoria; 

� realizar, juntamente com o apoio das demais seções da Secretaria de Controle Interno, 
auditorias operacionais sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, de execução 
orçamentária, de pessoal e demais sistemas utilizados no Tribunal; 

� auditar, fiscalizar e emitir relatórios, certificados e pareceres sobre a gestão dos 
administradores públicos do Tribunal; 

� acompanhar as providências adotadas pelas unidades do Tribunal, em decorrência das 
falhas/irregularidades detectadas nos trabalhos de auditoria, fiscalização ou inspeção 
administrativa; 

� conservar, pelo prazo de cinco anos, a contar da data do julgamento das contas pelo TCU, 
os papéis de trabalho, relatórios, certificados e pareceres emitidos; 

� emitir o certificado de auditoria de gestão, quando da prestação de contas a ser entregue 
ao Tribunal de Contas da União; 

� realizar estudos sobre os indicadores de desempenho, a fim de avaliar os resultados da 
gestão, segundo os critérios de eficiência, eficácia e economicidade; 

� examinar processos de prestação de contas especial e emitir o respectivo parecer 

4.2. Setor de Controle de Licitações, Contratos e Legislação - SECOL 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� verificar a observância quanto à legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 

eficiência das licitações e contratos; 

� auditar a gestão de licitações e contratos relacionada ao processo de contas anual dos 
responsáveis, bem como as peças e conteúdos correspondentes; 

� examinar, avaliar, inspecionar e auditar, quanto à legalidade, à eficácia e à eficiência, 
conforme o caso, os procedimentos e atos de gestão relacionados: 

1. aos procedimentos licitatórios e de dispensa e inexigibilidade; 
2. às contratações diretas e adesões a atas de registro de preços; 
3. os contratos e outros ajustes firmados e sua execução; 
4. convênios, acordos e ajustes firmados e sua execução; 
5. à divulgação, pelo Tribunal, de dados e informações relativas à gestão de licitações e 

contratos, por meio da rede mundial de computadores (Internet); 
6. aos controles internos administrativos das unidades que integram o TRT21, pertinentes 

à sua área de competência. 
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� elaborar informações, diligências, notas técnicas, pronunciamentos, relatórios, certificados, 
pareceres e outros expedientes de comunicação, conforme o caso, em decorrência das 
ações de controle realizadas, propondo, sempre que se fizer necessário, recomendações 
para o aperfeiçoamento da gestão ou correção de falhas, impropriedades, irregularidades e 
omissões detectadas; 

� propor a impugnação de atos de gestão vinculados à licitações e contratos em caso de 
ilegalidade, bem como a instauração de tomada de contas especial, quando for o caso;   

� acompanhar e controlar, no âmbito do Tribunal, o cumprimento de diligências, decisões, 
acórdãos e demais atos normativos provenientes deste Tribunal Regional do Trabalho, do 
Tribunal de Contas da União, bem como do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho relacionados a licitações e contratos; 

� realizar atividades de acompanhamento e de harmonização da interpretação da legislação e 
dos atos normativos expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal de Contas 
da União, bem como do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho 

� elaborar o planejamento setorial de ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização, a ser submetido à aprovação superior, bem como proceder ao respectivo 
monitoramento e acompanhamento 

� elaborar relatório anual setorial das ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização. 

4.3. Setor de Controle de Pagamento de Pessoal - SECOP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� verificar a observância quanto à legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 

eficiência da gestão de pessoas 

� auditar e avaliar a gestão de pessoas relacionada ao processo de contas anual dos 
responsáveis, bem como as peças e conteúdos correspondentes; 

� examinar, avaliar, inspecionar e auditar, quanto à legalidade, à eficácia e à eficiência, 
conforme o caso, os procedimentos e atos de gestão relacionados: 

1. ao sistema de gestão de pessoas e de folha de pagamento, incluindo todos os atos e 
procedimentos com reflexo, direta ou indiretamente, em despesas ou ressarcimentos 
relacionados com servidores ou magistrados; 

2. aos processos de concessão de direitos e benefícios a magistrados e servidores; 
3. aos processos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e pensão e suas 

alterações; 
4. aos processos de sindicância e administrativo disciplinar em que tenha sido constatada a 

ocorrência de dano ao erário; 
5. à divulgação, pelo Tribunal, de dados e informações relativas à gestão de pessoas, por meio 

da rede mundial de computadores (Internet); 
6. aos controles internos administrativos das unidades que integram o TRT21, pertinentes à 

sua área de competência; 
7. à entrega, pelos magistrados e servidores, de autorização de acesso ou da declaração de 

bens e rendimentos, conforme preconizado na legislação vigente; 
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� elaborar informações, diligências, notas técnicas, pronunciamentos, relatórios, certificados, 
pareceres e outros expedientes de comunicação, conforme o caso, em decorrência das 
ações de controle realizadas, propondo, sempre que se fizer necessário, recomendações 
para o aperfeiçoamento da gestão ou correção de falhas, impropriedades, irregularidades e 
omissões detectadas; 

� propor a impugnação de atos de gestão vinculados à despesa com pessoal em caso de 
ilegalidade, bem como a instauração de tomada de contas especial, quando for o caso; 

� acompanhar e controlar, no âmbito do Tribunal, o cumprimento de diligências, decisões, 
acórdãos e demais atos normativos provenientes deste Tribunal Regional do Trabalho, do 
Tribunal de Contas da União, bem como do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho relacionados à gestão de pessoas; 

� elaborar o planejamento setorial de ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização, a ser submetido à aprovação superior, bem como proceder ao respectivo 
monitoramento e acompanhamento; 

� elaborar relatório anual setorial das ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização. 

4.4. Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial - SECOF  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� verificar a observância quanto à legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

� auditar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial relacionada ao processo de 
contas anual dos responsáveis, bem como as peças e os conteúdos correspondentes; 

� examinar, avaliar, inspecionar e auditar, quanto à legalidade, à eficácia e à eficiência, 
conforme o caso, os procedimentos e atos de gestão relacionados: 

1. aos processos relativos a suprimentos de fundos, a aquisições e a contratações, quanto 
às fases da despesa e sua contabilização;   

2. aos processos de concessão de diárias; 
3. aos registros relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial no Sistema 

Integrado de Administração Financeira e respectivos documentos hábeis, incluindo os 
registros de conformidades, bem como os procedimentos de encerramento do exercício 
financeiro e de abertura do exercício seguinte; 

4. aos registros referentes à contabilização da despesa, da receita e do patrimônio, por 
meio da análise dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, de variação 
patrimonial e demonstração das disponibilidades, bem como dos demonstrativos de 
movimentação de material e de bens; 

5. à administração de bens móveis e imóveis e de material de consumo; 
6. aos registros referentes ao rol de responsáveis no Sistema Integrado de Administração 

Financeira; 
7. ao cumprimento das metas orçamentárias; 
8. à suficiência e consistência das informações do Relatório de Gestão Fiscal; 
9. à divulgação, pelo Tribunal, de dados e informações relativas à gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial por meio da rede mundial de computadores (Internet); 
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10. aos controles internos administrativos das unidades que integram o TRT21, pertinentes 
à sua área de competência; 

� elaborar informações, diligências, notas técnicas, pronunciamentos, relatórios, certificados, 
pareceres e outros expedientes de comunicação, conforme o caso, em decorrência das 
ações de controle realizadas, propondo, sempre que se fizer necessário, recomendações 
para o aperfeiçoamento da gestão ou correção de falhas, impropriedades, irregularidades e 
omissões detectadas; 

� propor a impugnação de atos de gestão vinculados à gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial em caso de ilegalidade, bem como a instauração de tomada de contas especial, 
quando for o caso; 

� acompanhar e controlar, no âmbito do Tribunal, o cumprimento de diligências, decisões, 
acórdãos e demais normativos provenientes deste Tribunal Regional do Trabalho, do 
Tribunal de Contas da União, bem como do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho relacionado à gestão orçamentária e financeira e 
patrimonial; 

� elaborar o planejamento setorial de ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização, a ser submetido à aprovação superior, bem como proceder ao respectivo 
monitoramento e acompanhamento; 

� elaborar relatório anual setorial das ações de Auditoria, Inspeção Administrativa e 
Fiscalização. 

 

5. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SEPLAN 

 

 

 

Titular:  Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica (CJ-03) 
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A Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, que tem suas competências 
definidas no Art. 20 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 
17/2015), apresenta a seguinte estrutura: 

5.1. Setor de Planejamento Estratégico - SEPE  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� coordenar a elaboração e atualização periódica do planejamento estratégico do Tribunal, 

promovendo a divulgação de ações e resultados a ele inerentes; 

� acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estratégicas do Tribunal e dos conselhos 
superiores; 

� propor ações para viabilizar o cumprimento das metas prioritárias; 

� 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 e comunicação, entre outras; 

� coordenar as ações do desdobramento da estratégia em todas as unidades do Tribunal; 

� manter intercâmbio com outros tribunais e conselhos superiores em assuntos relacionados 
ao planejamento estratégico, bem como a identificação e compartilhamento de boas 
práticas; 

� coordenar as ações da pesquisa de satisfação dos usuários externos, bem como as 
pesquisas de clima organizacional de magistrados e servidores, com periodicidade anual; 

� elaborar os relatórios de desempenho dos indicadores do planejamento estratégico; 

� assessorar a realização das Reuniões de Avaliação da Estratégica; 

� elaborar os relatórios das pesquisas de usuários externos, pesquisas de clima organizacional 
dos servidores e magistrados 

� manter atualizado o Portal da Estratégia; 

5.2. Setor de Gestão Estratégica - SEGE 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estratégicas do Tribunal e dos conselhos 

superiores; 

� participar do processo de elaboração da proposta orçamentária e orientar sobre prioridades 
do planejamento estratégico; 

� 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; 

� 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; 
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� incentivar o reconhecimento institucional das melhores práticas e inovações 
organizacionais; 

� manter intercâmbio com outros tribunais e conselhos superiores em assuntos relacionados 
ao planejamento estratégico, bem como a identificação e compartilhamento de boas 
práticas; 

� prestar assessoria às unidades do Tribunal para implantação e acompanhamento de 
sistemas de gestão estratégica; 

� prestar assessoria às unidades do Tribunal na elaboração, implantação e acompanhamento 
de projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho; 

� prestar assessoria na elaboração de normas, procedimentos, regulamentos, manuais e 
demais instrumentos operacionais de trabalho, quando determinado ou solicitado; 

� 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; 

� fomentar ações que estimulem o aperfeiçoamento continuo da qualidade do gasto público; 

5.3. Setor de Estatística - SEST 

Titular:  Chefe de  Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� acompanhar a movimentação processual no TRT 21 e nas Varas do Trabalho, consolidar as 

informações obtidas e divulgar, por meio de relatórios, tabelas e gráficos, a evolução dos 
dados e indicadores estatísticos e de desempenho do Tribunal; 

� alimentar e manter atualizados os sistemas de informações estatísticas desenvolvidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e tribunais 
superiores; 

� interagir com os gestores dos sistemas informatizados utilizados pelo TRT 21, visando 
assegurar maior qualidade e confiabilidade aos dados estatísticos; 

� organizar e elaborar relatórios e estudos estatísticos para atender às solicitações de 
informações emanadas por órgãos internos e externos; 

� organizar e elaborar relatórios circunstanciados de atividades de gestão, com base nos 
indicadores estatísticos do Tribunal;  

� prestar apoio técnico ao setor de Planejamento Estratégico em temas relacionados à 
estatística, especialmente por ocasião da análise dos dados das pesquisas de clima 
organizacional e de satisfação do usuário externo; 

� propor ações, iniciativas e projetos que resultem na melhoria dos índices estatísticos, com 
reflexos positivos no desempenho operacional; 

� manter intercâmbio com outros tribunais, conselhos superiores e outras organizações da 
Administração Pública em assuntos relacionados à estatística, bem como identificar e 
viabilizar o compartilhamento de boas práticas; 
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5.4. Escritório de Projetos - EPROJ 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� elaborar e implementar metodologia de gerenciamento de projetos e auxiliar a 

Administração em sua revisão, quando necessário; 

� desenvolver metodologia para classificação, seleção, aprovação, priorização e 
balanceamento de projetos. Garantir o alinhamento do portfólio de projetos estratégicos 
aos objetivos estratégicos deste Regional, submetendo à Administração para análise; 

� coordenar programas e gerenciar a carteira de projetos do órgão; 

� consolidar os resultados dos projetos e reportar a execução do portfólio; 

� disponibilizar ao público interno informações sobre os projetos em andamento na 
instituição; 

� aferir e divulgar o desempenho dos projetos em fase de execução; 

� elaborar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos gerenciar o fluxo de 
aprovação de projetos; 

� responsabilizar-se pela padronização dos documentos e procedimentos de gerenciamento 
de projetos; 

� solicitar informações e ações dos gerentes de projetos visando ao controle de resultados; 

� zelar para que as partes interessadas recebam informações sobre os projetos, segundo os 
planos de gerenciamento das comunicações; 

� prestar às unidades e aos gerentes consultoria interna na gestão de projetos; 

� administrar o ambiente informatizado de gerenciamento de projetos, excluídas as 
atribuições de competência da área de infraestrutura tecnológica; 

� gerenciar o banco de lições aprendidas com a gestão de projetos e fomentar sua consulta; 

� orientar os gestores em todas as etapas de execução dos projetos; 

� fomentar, com o apoio da Escola Judicial, a cultura de gestão de projetos no órgão e 
promover sua melhoria contínua; 

� realizar intercâmbio com outros órgãos ou organizações visando ao amadurecimento na 
área de gestão de projetos, programas e carteira de projetos; 

� propor à Administração a normatização sobre procedimentos, métodos, padrões, métricas 
e outros assuntos correlatos concernentes a gestão de projetos, programas e carteiras de 
projetos, os quais devem ser observados pelos gerentes e equipe de projetos, 
patrocinadores e demandantes; 

� assessorar a Administração na escolha das ferramentas de gerenciamento de projetos; 

� manter intercâmbio com outros tribunais e conselhos superiores em assuntos relacionados 
ao gerenciamento de projetos, bem como a identificação e compartilhamento de boas 
práticas. 

 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

32

5.5. Setor de Responsabilidade Socioambiental - SERSA 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� apoiar a comissão gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS), quando da elaboração, 

monitoramento, avaliação e revisão do PLS do TRT da 21ª Região;  

� adotar e desenvolver modelos de gestão organizacional e de processos baseados na 
promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

� monitorar metas anuais relacionadas à responsabilidade socioambiental; 

� avaliar indicadores de desempenho para o cumprimento da Resolução 201/2015 do CNJ, ou 
outra que venha substituí-la ou modificá-la; 

� estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, consumo e gestão de insumos do 
TRT21, bem como do corpo funcional e força de trabalho auxiliar; 

� fomentar ações que estimulem o aperfeiçoamento contínuo 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; a qualidade de vida no ambiente 
de trabalho, em conjunto com a unidade responsável; 

� fomentar, em interatividade com as áreas envolvidas direta ou indiretamente com as 
contratações, a inclusão de práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo 
consciente; 

 

6. ESCOLA JUDICIAL - EJUD 

 
 
Titular:  Coordenador da Escola Judicial (CJ-02) 
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A Escola Judicial, que tem suas competências definidas no Art. 21 do 
Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura: 

6.1. Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e Servidores - SEAC 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� apoiar, coletando e sistematizando informações relativas às ações formativas, o Diretor e o 

Coordenador Pedagógico na elaboração do planejamento da Escola Judicial; 

� submeter à Coordenadoria Pedagógica, a proposta do Plano Anual de Atividades, com as 
ações de formação de magistrados e servidores; 

� auxiliar na elaboração da proposta de previsão orçamentária anual, subsidiando o Conselho 
Consultivo e a Direção na tomada de decisões e na definição e implementação no Plano 
Anual de Atividades; 

� planejar, desenvolver, realizar e avaliar, sob a supervisão da Coordenadoria Pedagógica e de 
acordo com o Projeto Político-Pedagógico da Escola Judicial, os eventos de formação inicial 
e continuada para magistrados e servidores, visando a melhoria da qualidade e do 
desempenho das atividades funcionais; 

� propiciar a construção, o armazenamento e o compartilhamento de conhecimentos e 
experiências dos magistrados e servidores para a implementação da gestão do 
conhecimento; 

� estimular os magistrados e servidores para sua atuação como instrutores ou tutores nas 
modalidades de ensino presencial e de educação a distância nos cursos internos 
promovidos pela instituição; 

� adotar todas as medidas administrativas necessárias à realização dos eventos promovidos 
pela Escola Judicial, inclusive o acompanhamento das inscrições e o controle da freqüência; 

� elaborar e aplicar pesquisas que subsidiem a proposição de cursos e demais atividades de 
desenvolvimento e de capacitação; 

� analisar, desenvolver e implantar mecanismos de avaliação dos resultados das ações de 
formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, promovidas pela Escola Judicial; 

� subsidiar os processos de vitaliciamento e de promoção de magistrados através da 
compilação e disponibilização dos dados relativos às ações de formação inicial e continuada 
dos juízes do Trabalho; 

� elaborar relatórios sobre a execução de suas atribuições, subsidiando a consolidação do 
Relatório Anual da Escola Judicial; 

� controlar e manter os registros de aproveitamento de magistrados e servidores para efeito 
de cômputo das horas em atividades de formação inicial e continuada da Escola Judicial, 
observada a metodologia avaliativa adotada e o controle de freqüência; 

� confeccionar, quando necessário, certificados para magistrados e servidores que obtiveram 
aproveitamento nos eventos de formação da Escola Judicial, bem como para o corpo 
docente; 
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� elaborar o material necessário à divulgação dos eventos da Escola Judicial, junto à Seção de 
Comunicação Social, quando necessário; 

� auxiliar na elaboração dos instrumentos formais necessários à contratação de bens e 
serviços relacionados às ações do Setor, bem como acompanhar os respectivos processos 
de licitação e fiscalizar a execução dos contratos administrativos oriundos destas 
contratações. 

6.2. Setor de Ensino a Distância - SEAD 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� planejar, desenvolver, implantar e avaliar, em conjunto com o Setor de Aperfeiçoamento e 

Capacitação de Magistrados e Servidores, ações didático-pedagógicas, em especial aquelas 
voltadas para a educação a distância; 

� prestar suporte técnico e apoio operacional na execução dos eventos formativos de 
magistrados e servidores, nas suas diversas modalidades (presencial, semipresencial e a 
distância); 

� implantar, customizar e manter o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado pela 
Escola Judicial, contando, para tanto, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Tribunal; 

� prestar suporte técnico na utilização, por parte da equipe da Escola Judicial, docentes e 
discentes, das diversas ferramentas tecnológicas empregadas nas ações formativas; 

� manter o portal da Escola Judicial na Internet, bem como prestar suporte à utilização das 
diversas mídias sociais, podendo, inclusive, propor melhorias e adequações; 

� coordenar as ações da Escola Judicial que envolvam transmissões e/ou registros 
audiovisuais, contando, quando necessário, com o apoio da Seção de Comunicação Social; 

� propor inovações tecnológicas que aperfeiçoem o funcionamento da Escola Judicial; 

� prestar suporte técnico na elaboração da Revista Eletrônica do Tribunal; 

� elaborar relatórios sobre a execução de suas atribuições, subsidiando a consolidação do 
relatório anual de atividades da Escola Judicial; 

� auxiliar na elaboração dos instrumentos formais necessários à contratação de bens e 
serviços relacionados às ações do Setor, bem como acompanhar os respectivos processos 
de licitação e fiscalizar a execução dos contratos administrativos oriundos destas 
contratações; 

� propor parcerias com outros órgãos para o desenvolvimento e/ou compartilhamento de 
objetos didático-pedagógicos voltados à educação a distância; 

� sugerir padrões para os objetos de ensino-aprendizagem visando garantir a compatibilidade 
com as soluções pedagógicas e tecnológicas adotadas pela Escola Judicial. 
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6.3.  Biblioteca 

Titular:  Assistente de Biblioteca (FC-3) 

Atribuições: 
� prestar atendimento aos magistrados, servidores, estagiários e público externo, 

pessoalmente, por telefone ou correio eletrônico, auxiliando-os em suas pesquisas nas 
diversas fontes de informação disponíveis; 

� disponibilizar o acervo da Biblioteca para consulta e empréstimo; 

� promover o desenvolvimento e atualização do acervo por meio da seleção, aquisição, 
descarte e/ou doação de obras; 

� realizar o processamento técnico dos diversos itens informacionais impressos e eletrônicos, 
mediante registro, catalogação, classificação e indexação dos assuntos; 

� gerenciar e controlar a coleção de periódicos, propondo novas aquisições, renovação de 
assinaturas, permutas, doações, cancelamento de assinaturas e cobrança de números 
atrasados; 

� efetuar a remessa das publicações técnicas do Tribunal relativa às permutas com outras 
instituições e receber as contrapartidas, incorporando-as ao acervo da Biblioteca; 

� prestar serviços de disseminação seletiva da informação - DSI - em meio impresso e 
eletrônico; 

� criar e manter programas de orientação aos usuários para uso dos recursos da Biblioteca, 
bases de dados jurídicas e demais fontes de informação disponíveis na internet; 

� dar orientação aos usuários sobre a normalização dos trabalhos técnico-científicos pela 
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em vigor; 

� criar e implantar instrumentos para avaliação contínua da qualidade, quantidade e uso dos 
recursos materiais e dos serviços prestados, sobretudo com base em estatísticas, visando ao 
aprimoramento dos processos de trabalho da Biblioteca; 

� gerenciar a operacionalização dos módulos dos sistema de automação da Biblioteca – SIABI; 

� zelar pelo patrimônio da Biblioteca e pela preservação do acervo, por meio de iniciativas 
voltadas à educação e sensibilização dos usuários, bem como a encadernação periódica de 
livros e revistas; 

� pesquisar e avaliar sugestões de obras a serem adquiridas pela Biblioteca; 

� manter intercâmbio com outras bibliotecas, visando a troca de material, informação e 
experiências; 

� organizar e manter em condições adequadas obras raras e coleções especiais que integram 
ou venham a integrar o acervo da Biblioteca; 

� realizar o inventário anual do acervo; 

� coordenar eventos culturais e atividades de fomento à leitura no espaço da Biblioteca. 
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7.  FÓRUM TRABALHISTA DE NATAL 

 
 

 
 

Titular:  Chefe do Fórum de Natal (FC-4) 

O Fórum Trabalhista de Natal, que tem suas competências definidas no Art. 23 
do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura: 

7.1.  Setor de Atendimento e Informações - SEAI  

Titular:   Chefe do Fórum de Natal (FC-4) 

Atribuições: 
� atender aos termos do art. 5º inciso XXIII, da Constituição Federal, que garante a todos o 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular; 

� repassar às partes e advogados, com base nos dados contidos no Sistema de 
Acompanhamento Processual - SAP, PJe, e no site do TRT21, as informações que lhe forem 
solicitadas; 

� atender diretamente no balcão, ou seja, de forma presencial e diariamente aos 
jurisdicionados. São reclamantes, reclamados, advogados, todos em busca de orientações, 
informações sobre o andamento de suas ações judiciais, físicas ou eletrônicas, consultas de 
pautas de audiências, como interpor ação, como também, pessoas em busca de certidões; 

� orientar aos jurisdicionados sobre como acessar, visualizar e entender o andamento do seu 
processo físico ou eletrônico (PJe), por meio sítio eletrônico do TRT21; 

� atender chamados, pedidos de informações por telefone, principalmente de reclamantes, 
que não tem acesso a internet ou não conseguem contato com os seus advogados, são 
orientados a esclarecer o andamento processual de uma forma objetiva e clara, não ficando 
satisfeitas as partes, repassa-se as ligações para a vara respectiva Vara do Trabalho, tudo 
em conformidade com o ATO Nº 315, DE 19/05/2015, tem o objetivo de desafogar as varas; 
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� orientar no pedido de certidões e preenchimento no site da emissão de GRU 
(emolumentos); 

� apoiar a Central de Atendimento do PJe; 

� coordenar, Organizar, Distribuir e Supervisionar o atendimento aos jurisdicionados. 

7.2.  Depósito Judicial - DJN  

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� orientar e supervisionar a guarda e manutenção dos bens e valores apreendidos 

judicialmente, bem como zelar pela rigorosa observância das determinações judiciais nos 
assuntos de sua competência; 

� receber dos oficiais de justiça avaliadores os bens a serem recolhidos ao depósito, elaborar 
o Auto de Depósito correspondente, com fotos coloridas e detalhada descrição da situação 
dos bens entregues, do qual conservará uma via e entregará outra ao Oficial de Justiça; 

� entregar, mediante recibo, os bens depositados àqueles que possuam em seu favor, 
documentos que autorizem a respectiva liberação; 

� manter arquivadas as comunicações dos Diretores de Secretaria da Vara relativas à data do 
termo final do prazo para retirada do bem ao Setor; 

� encaminhar à autoridade competente relações de bens liberados e não reclamados até 30 
(trinta) dias após o término do prazo fixado; 

� executar, em geral,os demais atos e medidas relacionados com as suas finalidades, inclusive 
quanto ao preparo do expediente próprio. 

� manter inventário atualizado de todos os bens depositados, com data em que foi efetuado 
o deposito e situação de cada bem, bem com processo respectivo a que está vinculado, 
entregando ao Diretor do Fórum, o referido inventário semestralmente. 

 

8.  FÓRUM TRABALHISTA DE MOSSORÓ  

 
 
Titular:  Chefe do Fórum de Mossoró (FC-4) 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

38

Atribuições: 
� auxiliar o Juiz Diretor do Fórum na consecução de suas funções regimentais; 

� zelar pela parte em comum da área física do Fórum; 

� providenciar a manutenção e o reparo, quando necessário, das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias do prédio que abriga o Fórum; 

� comunicar, ao Juiz Diretor, ocorrências anômalas que comprometam a administração do 
pessoal ou das dependências; 

� prestar conta em relação ao emprego das verbas de suprimento de fundo, eventualmente 
destinadas ao Fórum; 

� implementar as medidas deliberativas pela direção do Fórum, bem como exigir o 
cumprimento das mesmas, visando assegurar a eficiência e a regularidade na execução dos 
serviços de portaria, limpeza, conservação e guarda do Fórum; 

� orientar e fiscalizar o uso de uniformes e trajes especiais, quando for o caso, em relação ao 
pessoal do Fórum; 

� manter arquivo de documentos relacionados ao Fórum, bem como receber as 
correspondências enviadas ao Juiz Diretor; 

� promover o recebimento de petições diversas e proceder à chancela mecânica das mesmas, 
entregues diretamente no balcão e ou via e-DOC, fax, correios, destinada a processos físicos 
de 1ª instância, que, após protocoladas, são cadastradas e vinculadas aos respectivos 
processos, só assim encaminhadas às Varas do Trabalho por meio de relatórios diários e ou 
livro protocolo, como também pedidos de certidões diversas, e documentos destinados aos 
demais setores administrativos; 

� receber e encaminhar correspondências recebidas do correio, registradas ou não, e, 
encaminhar para o devido destino, via guia (malote) e ou livro (protocolo); 

� receber, sincronizar, protocolar e dar o devido destino as petições, recebidas via e-DOC; 

� receber e encaminhar as cartas precatórias para serem distribuídas pela central de 
atendimento do PJe; 

� receber, certificar e despachar com a Juíza diretora do Fórum processos recebidos de 
outros Órgãos, para serem digitalizados e distribuídos pela central de atendimento do PJe; 

� receber e encaminhar os e-mail, e responder quando necessário; 

� conferir e assinar as certidões expedidas; 

� receber e providenciar de ordem, conforme ATO/TRT GP Nº 229/2009, o credenciamento 
de advogados, estagiários, servidores, funcionários; 

� exercer todos os demais atos e atribuições necessárias à plena realização das atividades 
pertinentes ao cargo; 

� coordenar os Agentes de Segurança lotados no Fórum de Mossoró, bem como elaborar a 
escala de plantão mensal dos referidos Agentes 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

39

9.  COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA  - CINT 

 

 

Titular:  Coordenador de Inteligência (CJ-02) 

A Coordenadoria de Inteligência, que tem suas competências definidas na 
Resolução nº 63/2010 CSJT, Art. 25 do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução 
Administrativa nº 17/2015), apresenta a seguinte estrutura: 

9.1.   Setor de Investigação - SEINV 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� As atribuições do Setor de Investigação serão definidas, conforme o caso, pelo juiz do 

trabalho diretor da coordenadoria de inteligência. 

9.2.  Setor de Diligências, Mandados e Leilões - SEDIL 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� distribuir expedientes (mandados, notificações, ofícios) expedidos pelas Varas do Trabalho 

ou pela própria Central aos oficiais de justiça, observando as áreas geográficas de atuação e 
as respectivas zonas de designação; 

� distribuir os oficiais por zonas geográficas, bem como organizar os rodízios entre as áreas; 

� fiscalizar a regularidade temporal e formal dos mandados e notificações distribuídos; 

� comunicar possíveis falhas ocorridas no cumprimento das ordens judiciais ao Diretor e/ou 
Juiz da Central de Apoio à Execução, a fim de propiciar a sua apuração; 

� conferir a regularidade dos autos de penhora, quanto ao preenchimento dos mesmos e 
registro fotográfico do bem, bem como ao cumprimento das determinações de remoção de 
veículos; 
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� registrar as penhoras feitas pelos oficiais de justiça no sistema de acompanhamento 
processual da 1ª instancia (SAP). 

� promover e gerir leilões unificados anuais, presenciais e/ou virtuais, compreendendo este 
último, bens penhorados na capital e interior; 

� promover a venda direta de bens de processos que tramitem perante esta Central; 

� expedir mandados, autos de arrematação e adjudicação, cartas de arrematação, ofícios, 
alvarás, certidões e documentos necessários à realização do leilão; 

� controlar, de forma centralizada, o recebimento das parcelas dos bens arrematados; 

� intermediar, com a participação do diretor e do Juiz Coordenador da CAEX, junto aos órgãos 
administrativos do Tribunal, no sentido de criar condições favoráveis à realização do leilão; 

� gerir os sistemas informatizados ligados ao leilão. 
 

9.3.  Grupo de Apoio à Execução - GAEx 

Atribuições: 
� As atribuições do Grupo de Apoio à Execução serão definidas pelo juiz do trabalho diretor 

da coordenadoria de inteligência, conforme a demanda das Varas do Trabalho, observando-
se os objetivos institucionais do Regional. 

 

10. DIRETORIA GERAL - DG 

 

 

 
Titular:  Diretor Geral (CJ-04) 

A Diretoria Geral, que tem suas competências definidas no Art. 26 do 
Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura: 
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10.1.  Assessoria Técnica - ASTEC 

Titular:  Assessor Técnico (CJ-02) 

A Assessoria Técnica tem suas competências definidas Art. 27. do Regulamento 
Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015). 

10.2.  Coordenadoria Administrativa - CAD 

Titular:  Coordenador Administrativo (CJ-02) 

A Coordenadoria Administrativa, que tem suas competências definidas Art. 28 do 
Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura: 

a) Setor de Licitação - SELIC 

Titular: Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� minutar e elaborar editais de licitações em todas as modalidades, assim como as atas de 

registro de preços; 

� executar, através da CPL - Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros designados, os 
procedimentos licitatórios e o controle do prazo das licitações; 

� secretariar e dar apoio à Comissão e aos Pregoeiros auxiliando na conferência das 
documentações e das propostas recebidas das licitantes; 

� efetuar a publicação dos respectivos avisos de licitação, bem como o resultado de todas as 
etapas; 

� auxiliar, quando solicitado, pela Comissão Permanente de Licitação e os Pregoeiros, na 
elaboração de respostas às impugnações, recursos e questionamentos apresentados; 

� confeccionar e providenciar as assinaturas das atas de registro de preços; 

� publicar avisos de registro de preços no Diário Oficial da União; 

� subsidiar as decisões da Administração quanto às solicitações de adesão às atas de registro 
de preços; 

� elaborar relatório referente a contratação através de atas de registro de preços próprias, 
adesões ou como órgão partícipe em Registro de Preços de outros Órgãos; 

� divulgar, no site do Tribunal e no Comprasnet, informações referentes às licitações e atas 
de registro de preços;  

� apresentar, quando solicitado, relatórios periódicos das licitações realizadas pelo Regional, 
inclusive o relatório anual de atividades; 

� solicitar a contratação e gerenciar as publicações de avisos em jornal local; 

� subsidiar a Administração na elaboração de consultas jurídicas;  

� emitir pareceres quanto aos temas de sua competência; 

� indicar os Pregoeiros e Equipe de Apoio para atuar nas licitações na modalidade Pregão; 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

42

� controlar os prazos das portarias e atos de nomeação da Comissão de Licitação e dos 
Pregoeiros; 

� subsidiar, quanto aos tópicos inerentes a licitação, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação - STI e demais setores da Administração envolvidos na elaboração de Projetos 
Básicos e Termos de Referência; 

� receber e analisar os documentos de empresas interessadas em cadastrar-se no SICAF - 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores; 

� prestar informação à Comissão Permanente de Licitação - CPL e Pregoeiros, quando 
solicitado, a respeito das empresas participantes em processos licitatórios; 

� registrar no SICAF as penalidades aplicadas as empresas licitantes e/ou contratadas. 

b)  Setor de Compras - SECOM 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� realizar procedimentos de compra nas seguintes modalidades: 

1. Nas Inexigibilidades de licitação; 
2. Nas Dispensas de licitação. 

� analisar os Termos de Referência dos procedimentos mencionados no item I, sugerindo 
alteração, quando pertinente, nos mesmos a fim de adequá-los a legislação vigente; 

� analisar as pesquisas de preços acostadas nos processos a fim de identificar possíveis falhas 
que venham a inviabilizar os procedimento constantes no item I; 

� digitalizar e encaminhar Nota de Empenho para a/as empresa(s) vencedora(s) de todos os 
procedimento licitatórios; 

� manter registro das pesquisas e dos relatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
arquivando as cópias em pastas próprias, para controle; 

� disponibilizar a relação de compras, serviços e obras, efetuadas mensalmente para 
publicação no site deste Regional, em página específica, em cumprimento ao disposto na 
Lei nº 9.755/98 e IN/TCU nº 028/1999; 

� informar, mensalmente para a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, com cópia para a 
Escola Judicial e para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas a relação dos 
servidores/magistrados que participaram de cursos/treinamentos/congressos e simpósios 
realizados em nossa capital ou em outro estado; 

� controlar as assinaturas de revistas/jornais e periódicos informando os setores 
responsáveis, por estes, sobre a necessidade de renovação dos mesmos; 

� enviar, para confecção, os carimbos de todos os setores deste Tribunal; 

� enviar material, para encadernação, tais como: Diário Oficial do Estado, DOU, DJ, Atos e 
Portarias e demais matérias pertinentes a este Tribunal;  

� realizar pesquisa de preço de mercado relativo a mudanças quando estas envolverem 
remoção de servidor/magistrado por interesse da administração;  

� elaborar anualmente o Relatório de Processos de Compras, Serviço e Obras que tramitaram 
por esta Seção. 
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c)  Setor de Contratos Administrativos e Apoio à Execução Contratual - SECAD 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� participar das equipes de planejamento da contratação da STIC; 

� assessorar o Coordenador da CAD e o Diretor Geral nas situações relacionadas a contratos, 
convênios, termos de cooperação, termos de garantia e termos de compromisso, 
Interpretação de cláusulas de contratos firmados pelo TRT 21 oriundos de licitações 
empreendidas por outros órgãos, das quais o TRT 21 é co-participante ou carona; 

� analisar os termos de referência que subsidiarão as licitações e contratações, Elaboração de 
minutas de contratos, convênios, termos e acordos de cooperação e respectivos termos aditivos, 
de termos de garantia, apostilamentos, termos de compromisso e de rescisões contratuais; 

� solicitar os contratos sociais e a indicação dos representantes das empresas a serem 
contratadas, quando não ainda constante dos autos, Elaboração dos termos de contratos, 
convênios, acordos de cooperação e respectivos termos aditivos, termos de garantia, 
apostilamentos e termos de compromisso e de rescisões contratuais; 

� encaminhar os instrumentos contratuais para assinatura pelas partes, Elaboração de 
extratos de contratos, convênios, acordos de cooperação e aditivos, despachos, portarias, 
notificações, avisos e subseqüente envio para publicação no Diário Oficial da União; 

� registrar os contratos, convênios, acordos de cooperação e respectivos termos aditivos, 
termos de garantia, apostilamentos e acordos de nível de serviço em ordem cronológica em pasta 
própria e procedendo o registro dos contratos e seus respectivos termos aditivos no SIASG; 

� solicitar a expedição de portarias nomeando gestores e fiscais para contratos, convênios e 
acordos de cooperação celebrados; 

� digitalizar os termos de todos os instrumentos contratuais formalizados, encaminhando os 
instrumentos contratuais firmados em versão digital para os respectivos gestores e fiscais; 

� controlar e acompanhar os prazos de vigência e as prorrogações contratuais, alertando os 
gestores de contrato acerca de encerramento de vigências contratuais; 

� analisar as garantias contratuais e suas respectivas vigências e abrangências, informando sobre a 
necessidade de complementação, prorrogação ou devolução, conforme o caso, Encaminhamento 
para a STIC de planilha com contratos e demais instrumentos contratuais formalizados no mês, 
para publicação no site do TRT 21, em cumprimento a determinação do TCU; 

� encaminhar para a STIC de planilha com a relação de empresas apenadas com a penalidade 
"impedimento de licitar e contratar com a administração e descredenciamento do SICAF", 
em cumprimento à determinação do TCU; 

� elaborar ofícios, memorandos, despachos e demais documentos a serem expedidos pela 
CAD e pelo SECAD relativos a contratos, convênios, acordos de cooperação e demais 
instrumentos congêneres;  

� elaborar despachos de autorização da Diretoria Geral nos procedimentos de prorrogação, 
reajuste, repactuação, apostilamentos, alterações quantitativas e/ou qualitativas etc. dos 
contratos administrativos; 

� analisar o descumprimento de toda a gama de obrigações contratuais, incluindo a 
realização de diligências junto a gestores ou setores responsáveis ou ainda à contratada e a 
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terceiros, e proceder à abertura de procedimentos administrativos próprios visando 
apuração de descumprimento de obrigações contratuais, com traslados de cópias do 
processo principal; 

� proceder à abertura de processos financeiros para cada contrato de execução continuada, 
analisar os pedidos de prorrogação de prazos de entrega ou de execução contratual, 
analisar os pedidos de suspensão de prazo de execução contratual, e proceder à análise de 
defesas prévias e de recursos apresentados por empresas contratadas; 

� analisar pedidos de reajustes contratuais (reajuste, revisão e repactuação), com a realização 
de todos os cálculos atinentes, fornecer informações acerca de reajustes de valores 
contratuais e de contrapartidas de contratos de cessão de uso de espaço de bem público, 
com a apresentação de cálculos e aplicação dos concernentes índices de reajuste; 

� analisar pedidos de acréscimos e supressões contratuais; pedidos de alterações qualitativas 
nos contratos; pedidos de indenizações e/ou de atualizações monetárias; os prejuízos 
causados ao erário por contratadas e/ou terceiros dos quais pode ser exigido o 
ressarcimento do dano; e as condições inusitadas e mais complexas de recebimento de 
objetos diversos; 

� proceder à adaptação de contratos firmados a novas leis e/ou regulamentos emanados pelo 
poder público; 

� realizar a manutenção e alimentação constante dos bancos de dados de: contratos, 
convênios (próprios e de terceiros), acordos de cooperação, termos de garantia, 
apostilamentos, rescisões, aditivos (número, objeto, empresa, gestor, fiscais, validade, 
valores mensal e total, índice de reajuste etc; áreas cedidas e dos valores de vigilância, 
limpeza externa, energia, água e taxas públicas rateadas entre o TRT 21 e as cessionárias; 
multas aplicadas e não quitadas; 

� elaborar os relatórios semestral e anual de atividades desenvolvidas no Setor de Contratos 
e compilar os dados relativos a dívidas de contratadas provenientes de multas aplicadas 
e/ou de apuração de prejuízos suportados para envio à Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional para inscrição na Dívida Ativa da União; 

� prestar informações solicitadas por outros setores, por telefone ou por escrito, mormente 
no que se refere a dados dos contratos firmados, Fornecimento de informações acerca de 
contratos e congêneres formalizados pelo TRT 21 para outros órgãos da Administração 
Pública, que necessitam de parâmetro para suas próprias contratações; 

� proceder ao fornecimento esporádico de informações variadas acerca dos contratos de 
serviços terceirizados para a Secretaria da Corregedoria e para a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas para repasse a órgãos de controle externo como TCU, CNJ e CSJT; 

� fornecer informações à Ouvidoria do TRT21 acerca de contratos e demais instrumentos 
congêneres, Fornecimento regular (mensal) de informações acerca dos terceirizados para a 
CGP para alimentação do E-Gestão; 

� apoiar e orientar os gestores de contratos, de forma verbal e por escrito, quanto à 
condução da execução contratual e quanto às formalidades contratuais, receber e atender 
os representantes, mantença de contatos e orientação a empresas contratadas, organizar e 
catalogar pastas dos contratos administrativos, convênios, termos de cooperação técnica, 
contratos multipartites, termos de doação. 
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11.  COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - CLP 

 
 

 

 

Titular:  Coordenador de Logística e Patrimônio (CJ-02) 

A Coordenadoria de Logística e Patrimônio, que tem suas competências 
definidas no Art. 29. do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 
17/2015), apresenta a seguinte estrutura:  

11.1.  Setor de Almoxarifado - SEALM 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
Quanto ao recebimento de materiais para compor o estoque do almoxarifado: 

� proceder o recebimento de materiais para compor o estoque do almoxarifado; 

� realizar o Recebimento Provisório de materiais de Consumo e/ou Permanente, que ficam 
sob a guarda do Almoxarifado; 

� realizar a conferência dos itens para verificar se estão de acordo com o que foi licitado; 

� realizar o Recebimento Definitivo dos materiais licitados e entregues; 

� realizar o encaminhamento do processo, referente à aquisição do bem, à Coordenadoria de 
Execução Financeira, para apropriação e pagamento da nota fiscal (liquidação da despesa). 
Havendo atraso quanto ao prazo estipulado para a entrega, o processo será encaminhado à 
Coordenadoria de Execução Financeira, para apropriação e, em seguida, à Coordenadoria 
Administrativa para apuração das penalidades; 

Quanto à distribuição de materiais de consumo às unidades da capital e do interior: 

� receber os pedidos de material por email, presencialmente ou por via telefônica; 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

46

� analisar as quantidades solicitadas, fazendo estudo do estoque existente no Almoxarifado 
com a média de consumo da unidade solicitante; 

� expedir as notas de fornecimento; 

� separar materiais para entrega e efetuar a entrega dos materiais ao portador; 

� elaborar programação de entrega dos materiais solicitados para as Varas do Trabalho do         
interior; 

� acompanhar o carregamento do veículo do Tribunal que transportará os materiais que 
serão   entregues nas Varas do Trabalho do interior; 

� efetuar o atendimento diário de balcão. 
 

Quanto à aquisição de materiais para repor o estoque do Almoxarifado: 

� proceder o levantamento do estoque por itens e elaborar pesquisa de mercado(cotação de 
preço dos materiais com no mínimo 3(três) propostas),  para formação do preço médio; 

� elaborar Termo de Referência com indicação dos códigos dos itens a serem adquiridos; 

� encaminhar, ao Superior Hierárquico, solicitação de compra acompanhada do Termo de 
Referência;  

� auxiliar o pregoeiro em procedimento licitatório, quando solicitado; 

� pesquisar Atas de Registro de Preços para adesão; 

� elaborar expediente a ser encaminhado ao Órgão Gerenciador solicitando adesão à Ata de 
Registro de Preços; 

� elaborar expediente a ser encaminhado ao fornecedor da Ata de Registro de Preços, 
consultando sobre o interesse da empresa em fornecer o bem ao Tribunal. 

 
Quanto à elaboração do Relatório Mensal do Almoxarifado(RMA): 

� solicitar os relatórios contábeis à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, compreendendo  
balancete mensal das notas fiscais apropriadas no mês de competência e conferir os 
relatórios contábeis, verificando se estão de acordo as notas fiscais apropriadas no mês de 
competência; 

� solicitar, as diversas Unidades do Tribunal, os processos de compra, para extração de cópia 
de notas fiscais apropriadas no mês de competência e efetuar os lançamentos das notas 
fiscais no sistema de controle de estoque/financeiro do almoxarifado; 

� efetuar o lançamento das compras de pequeno valor, feitas por meio de Suprimento de 
Fundos, no sistema de controle de estoque/financeiro do almoxarifado, observando o mês 
de competência e efetuar a Baixa dos Lançamentos das compras de matérias, que não ficam 
em estoque, tais como, de Suprimento de Fundos, Combustíveis, Água Mineral, Material 
Elétrico e Hidráulico;     

� efetuar o envio mensal do Relatório do Almoxarifado à Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 
 

Quanto a Gestão de Processo 

� proceder o acompanhamento do processo de entrega do bem adquirido até a fase de 
liquidação; 
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� em observância às normas de sustentabilidade, acompanhar todo o processo para verificar, 
junto ao fornecedor, o cumprimento do Contrato da logística reversa. 

11.2.  Setor de Registro Patrimonial - SEREP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� efetuar o registro dos materiais permanentes no Sistema SIAD;  

� proceder a patrimonialização  dos materiais permanentes que venham a fazer parte do 
acervo do Regional, incorporados ao ativo patrimonial dentre as formas admitidas na 
legislação; 

� realizar o tombamento dos materiais permanentes com fixação de etiquetas; 

� produzir etiquetas através de sistema informatizado e fixá-las aos bens, observando as 
melhores técnicas de colocação das identificações; 

� efetuar o armazenamento dos materiais permanentes novos ainda não distribuídos, bem 
como dos usados devolvidos ao Setor pelas Unidades do Tribunal, inclusive os bens de TI 
quando devolvidos para desfazimentos; 

� receber as solicitações das Unidades, analisá-las verificando a possibilidade de 
atendimento; 

� adotar os meios cabíveis e disponíveis para realizar, por intermédio dos setores 
competentes, a entrega do material às unidades localizadas no interior e na capital; 

� acompanhar o carregamento da viatura do Tribunal com os materiais permanentes para 
distribuição nas Varas do Trabalho do interior; 

� executar tarefas referentes ao recebimento, guarda, distribuição, conservação, registro e 
controle dos bens patrimoniais do Tribunal; 

� 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; 

� acompanhar e controlar as movimentações de bens patrimoniais entre as unidades ou 
quando devolvidas ao estoque do almoxarifado; 

� manter o controle e os registros dos bens móveis do tipo permanente;  

� adotar os procedimentos necessários destinados a realização das baixas patrimoniais; 

� elaborar relatórios mensais e anuais de movimentação de Bens Móveis (RMB), 
encaminhando-os às Unidades competentes;  

� solicitar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF os relatórios contábeis para fins 
de conciliações SIAD/SIAFI; 

� realizar critica de consistências no sistema de controle patrimonial; 

� solicitar, sempre que necessário, às Comissões Permanentes de Avaliação e de Reavaliação, 
a análise dos materiais permanentes a fim de proceder sua classificação nos termos da 
legislação em vigor; 
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� promover análise critica acerca dos bens faltosos em inventários, verificando se o item não 
encontrado no exercício anterior ainda perdura. 

� prestar todos os esclarecimentos normativos acerca da Gestão Patrimonial; 

� apresentar rol de bens passíveis de doação. 

� promover a baixa patrimonial do material que tenha sido alienado, cedido ou inutilizado, 
considerando o parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Bens, ratificado pela 
Diretoria Geral. 

� elaborar Termos de Referência/Projetos Básicos para dar início aos procedimentos licitatórios 
para contratação de serviços e/ou compra de materiais  sob a responsabilidade do Setor; 

� manter sob a sua guarda e responsabilidade as certidões de escrituras e demais 
documentos relativos aos imóveis, atualizando quando necessário e manter atualizado o 
Cadastro de Bens Imóveis da União, por unidade e espécie; 

� atuar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, Prefeituras, Procuradorias, Patrimônio da 
União, Secretarias Estaduais e Municipais visando à regularização dos imóveis; 

� propor a efetivação de seguro dos bens imóveis; 

11.3.  Setor de Manutenção - SEMAN 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� verificar se os serviços contratados estão sendo prestados de acordo com o que foi 

Contratado; 

� atestar, conferir e enviar a Coordenadoria de Execução Financeira, as notas fiscais dos 
serviços  prestados, para pagamento;  

� verificar os recolhimentos dos encargos; 

� acompanhar os prazos e procedimentos legais para prorrogação e reajuste dos contratos; 

� realizar pesquisas de preços, a fim de subsidiar os processos de prorrogação dos  contratos; 

� solicitar a abertura de processo administrativo, visando à aplicação de penalidades em 
desfavor da Contratada, em casos de descumprimento das obrigações contratuais; 

� notificar a Contratada sempre que houver indícios de descumprimento de cláusulas 
contratuais; 

� informar à Administração Superior eventuais descumprimentos por parte da Contratada; 

� abrir chamados para solicitação de conserto das linhas telefônicas; 

� efetuar o controle de instalação de novas linhas e ramais telefônicos; 

� analisar as contas telefônicas; 

� solicitar a troca dos aparelhos telefônicos, quando necessário e providenciar o envio dos 
aparelhos telefônicos para conserto; 

� comunicar aos órgãos fiscalizadores (ANATEL) sempre que houver descumprimento por 
parte da Contratada de obrigações contratuais. 

� gerenciar os contratos de: 
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1. Telefonia DDD e DDI (Contratação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) de longa 
distancia nacional DDD), intra-regional, dentro da Região I, inter-regional para as 
Regiões II e III e a Longa distância Internacional (DDI), nas modalidades fixo para fixo e 
fixo para móvel, para atender o complexo Judiciário Trabalhista do Rio Grande do 
Norte);  

2. Telefonia Fixa Local, que tem como objeto contratação de serviço de telefonia fixa 
comutada (STFC), na modalidade fixo para fixo local, para Natal e Mossoró;  

3. Telefonia Fixa Interior do Estado, que tem por objeto a prestação de serviços de 
telefonia móvel celular (SMC), no sistema GSM pós-pago para todas as Varas do 
Trabalho das cidades de Ceará Mirim, Macau, Assú, Pau dos Ferros, Caicó, Currais 
Novos, Goianinha e Deposito Judicial de Natal;  

� gerenciar o contrato de Telefonia Móvel, que tem por objeto a prestação de serviços de 
telefonia móvel celular (SMC), no sistema GSM pós-pago em plano corporativo;  

� supervisionar o contrato de locação de central telefônica e manutenção em dos aparelhos 
telefônicos de propriedade do Tribunal; 

� em relação ao serviços de reprografia e encadernação, verificar se as quantidades das 
cópias informadas estão de acordo com o que foi solicitado pelas Unidades solicitantes.  

� adotar os procedimentos descritos no item 1, na gestão do Contrato. 

� quanto à manutenção do Sistema de Som das salas de audiências das Unidades Judiciárias 
da Capital e do Interior: 
1. elaborar Termo de Referência, Providenciar a instalação de novos pontos de som, 

quando solicitado; 

2. providenciar a troca de microfones, quando solicitado; 

3. providenciar o envio dos aparelhos de som para conserto; 

4. providenciar os ajustes do sistema de áudio das audiências. 

� atender os chamados técnicos de telefonia, Controle das atividades das telefonistas; 

� efetuar o serviço de malote interno e externo, não contemplado nos Contratos celebrados 
com a Empresa de Correios e Telégrafos; 

� receber das unidades e conduzir aos destinatários as correspondências oficiais; 

� efetuar o atendimento dos chamados técnicos para efetuar a manutenção dos 
equipamentos, sob a responsabilidade do Setor; 

� elaborar Termos de Referência/Projetos Básicos para dar início aos procedimentos 
licitatórios para contratação de serviços sob a responsabilidade do Setor; 

11.4.  Setor de Zeladoria - SEZEL 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� gerenciar os Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Jardinagem e 

Copeiragem nas dependências do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco 
Fausto, Depósito Judicial de Natal e Varas do Trabalho do interior  
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� acompanhar a execução do Contrato nas dependências do Complexo Judiciário Trabalhista 
Ministro Francisco Fausto, realizando a fiscalização, in loco, das atividades executadas pela 
empresa prestadora dos serviços; 

� acompanhar a prestação dos serviços de limpeza, conservação, jardinagem e copeiragem, 
verificando a assiduidade, os pagamentos e demais questões referentes aos empregados da 
contratada alocados no Depósito Judicial de Natal e nas Varas do Trabalho do interior, por 
meio das informações fornecidas pelos Gestores dessas Unidades que atuam como fiscais 
do contrato; 

� acompanhar o pagamento mensal de salários e demais direitos  dos empregados da 
Empresa Contratada que prestam serviços nas dependências da Justiça Trabalhista do Rio 
Grande do Norte; 

� gerenciar os Chamados Técnicos referentes aos pedidos de remoção dos materiais 
permanentes, entre as unidades, bem como para o Setor de Patrimônio; 

� atestar, conferir e enviar a Coordenadoria de Execução Financeira, as notas fiscais dos  
serviços prestados, Realizar as Atas de Registro de Preços 

� acompanhar os prazos e procedimentos legais para prorrogação e repactuação dos 
contratos; 

� realizar pesquisas de preços, a fim de subsidiar os processos de repactuação e prorrogação 
dos  contratos; 

� solicitar a abertura de processo administrativo, visando à aplicação de penalidades em 
desfavor da Contratada, em casos de descumprimento das obrigações contratuais; 

� notificar a Contratada sempre que houver indícios de descumprimento de cláusulas 
contratuais; 

� comunicar ao Superior Hierárquico descumprimento de obrigações trabalhistas por parte 
da Contratada; 

� gerenciar o Contrato de fornecimento de Água Mineral para o Complexo Judiciário Ministro 
Francisco Fausto, Depósito Judicial, Fórum Desembargador Silvério Soares e Varas do 
Trabalho do interior; 

� elaborar Termo de Referência para aquisição de café e açúcar para as Unidades do Tribunal, 
Controlar o abastecimento de água mineral em todos os órgãos do TRT; 

� controlar o consumo de água mineral por unidade; 

� solicitar análise técnica em virtude de alguma reclamação ou suspeita quanto à qualidade 
da água; 

� conferir os garrafões de água mineral recebidos a cada entrega realizada pela Contratada; 

� exercer controle sobre os vasilhames cedidos em comodato pela empresa contratada; 

� solicitar a abertura de procedimento administrativo, visando à aplicação de penalidades em 
desfavor da Contratada, quando houver descumprimento de cláusulas contratuais; 

� solicitar, anualmente, a abertura de procedimento licitatório para fornecimento de água 
mineral;  

� elaborar pesquisa de mercado (cotação de preço dos materiais, com no mínimo 3(três) 
propostas), para formação do preço médio; 
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� elaborar Termo de Referência; 

� encaminhar, ao Superior Hierárquico, solicitação de compra acompanhada do Termo de 
Referência; 

� notificar a Contratada sempre que houver indícios de falhas na execução contratual. 

� contratar  serviços de lavanderia para lavagem de peças encaminhadas pelas Unidades do 
Tribunal; 

� contratar  serviços de dedetização, descupinização e desratização; 

� elaborar Termos de Referência/Projetos Básicos para dar início aos procedimentos 
licitatórios para compra de produtos e materiais utilizados na realização de serviços ligados 
ao Setor de Zeladoria. 

� auxiliar o pregoeiro em procedimento licitatório, quando solicitado; 

� pesquisar Atas de Registro de Preços para adesão; 

� elaborar expediente a ser encaminhado ao Órgão Gerenciador solicitando adesão à Ata de 
Registro de Preços; 

� elaborar expediente a ser encaminhado ao fornecedor da Ata de Registro de Preços, 
consultando sobre o interesse da empresa em fornecer o bem ao Tribunal; 

� acionar a Vigilância Sanitária quando necessário. 

 

12.  COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  - CEA 

 

 

 

Titular:  Coordenador de Engenharia e Arquitetura (CJ-02) 

A Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, que tem suas competências 
definidas no Art. 30. do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução nº 17/2015), 
apresenta a seguinte estrutura:  
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12.1.  Setor de Gerenciamento de Projetos  - SEGEP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� promover e diligenciar as contratações e desenvolver a administração técnica dos contratos 

para aquisição dos bens e serviços necessários às ações sob sua  responsabilidade direta 
de execução;  

� acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos de prestação de serviços sob sua 
responsabilidade; 

� implementar metodologia de gerenciamento de projetos no âmbito da Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura, seguindo diretrizes do Escritório de Projetos Institucional; 

� desenvolver metodologia para classificação, seleção, aprovação, priorização e 
balanceamento de projetos da CEA;  

� coordenar programas e gerenciar a carteira de projetos da CEA; 

� consolidar os resultados dos projetos e reportar a execução do portfólio da CEA; 

� responsabilizar-se pela padronização dos documentos e procedimentos de gerenciamento 
de projetos na CEA, seguindo diretrizes do Escritório de Projetos  Institucional; 

� solicitar informações e ações dos gerentes de projetos visando ao controle de resultados; 

� zelar para que as partes interessadas recebam informações sobre os projetos, segundo os 
planos de gerenciamento das comunicações; 

� gerenciar o banco de lições aprendidas com a gestão de projetos e fomentar sua consulta, 
no âmbito da CEA; 

� orientar os gestores da CEA em todas as etapas de execução dos projetos. 

12.2.  Setor de Engenharia e Arquitetura - SEARQ 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos de prestação de serviços sob sua 

responsabilidade; 

� supervisionar, coordenar e elaborar projetos técnicos, estudos, levantamentos, 
orçamentos, layouts, cronogramas, especificações, pesquisa de materiais e fornecedores, 
objetivando à construção de edificações, reformas em prédios, e otimização de uso dos 
espaços físicos dos imóveis ocupados pelo Tribunal, bem como aquisição de mobiliários; 

� 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; 

� emitir parecer técnico em processos de licitação e contratos nas áreas de engenharia e 
arquitetura; 

� receber, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, as obras e serviços de 
engenharia; 

� organizar e manter atualizado cadastro e arquivo de projetos arquitetônicos, estruturais e 
de sistemas prediais dos imóveis do Tribunal; 
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� executar, de forma geral, os demais atos e medidas relacionadas com as suas competências, 
inclusive a lavratura de expedientes próprios. 

12.3.  Setor de Manutenção de Sistemas Prediais - SEMSP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� promover e diligenciar as contratações e desenvolver a administração técnica dos contratos 

para aquisição dos bens e serviços necessários às ações sob sua responsabilidade direta de 
execução; 

� acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos de prestação de serviços sob sua 
responsabilidade; 

� gerenciar contratos continuados e também aqueles de natureza não continuada, 
relacionados com a sua competência e também a supervisão das atividades relacionadas 
com manutenção e conservação predial relativos a sua área de atuação; 

� zelar pelo pleno funcionamento, preventivamente e corretivamente dos contratos 
continuados de instalações prediais de elevadores, detecção de incêndio, climatização 
central e da estrutura física das unidades deste Regional; 

� zelar ainda pelo pleno funcionamento dos demais contratos relacionados com a sua 
competência, inclusive aqueles relativos aos serviços públicos de água, esgoto e energia 
elétrica fornecidos pelas respectivas concessionárias a estas unidades; 

� executar reparos e consertos nos bens móveis e imóveis, nos limites da capacidade técnica 
disponível, solicitando quando não puder realizá-los, auxílio de outros órgãos da estrutura 
do Tribunal para as medidas necessárias, incumbindo-se do correspondente acompanhamento;  

� executar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas prediais das unidades 
deste Regional; 

� realizar vistorias periódicas nos imóveis deste Regional com o objetivo de prestar-lhes 
manutenção adequada e tempestiva; 

� planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais relacionados ao 
funcionamento dos prédios, fiscalizando as condições de recebimento conservação, 
certificando recibos e faturas; 

� emitir parecer técnico em processos de licitação e contratos sob sua responsabilidade; 

� receber, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, nos contratos sob sua 
responsabilidade; 

� executar, de forma geral, os demais atos e medidas relacionados com as suas 
competências, inclusive a lavratura de expedientes próprios. 
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13.  COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP 

 
 

 

 

Titular:   Coordenador de Gestão de Pessoas (CJ-02) 

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que tem suas competências definidas no 
Art. 31º do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura:  

13.1.  Setor de Assistência Médico-Odontológica - SEAMO 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� coordenar  programas relacionados à higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho. 

� prestar assistência médica, odontológica e psicossocial, em nível ambulatorial aos 
magistrados, servidores e respectivos dependentes; 

� realizar ou encaminhar para pericia 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; 

� 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; 

� desenvolver ações de prevenção de doenças, por meio de programas de qualidade de vida e 
de exames periódicos anuais; 

� registrar as ocorrências médicas nos prontuários dos magistrados e servidores; 
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� executar programas de saúde bucal para magistrados, servidores e seus respectivos 
dependentes; 

� prestar assistência psicoterápica e social (individual ou em grupo) aos magistrados, 
servidores e seus respectivos dependentes; 

� avaliar riscos no ambiente de trabalho e estabelecer nexo de causalidade nos casos de 
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, quando solicitado; 

� realizar estudos ergonômicos, propondo medidas de melhoria dos postos de trabalho e 
sugerindo a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados; 

� monitorar os serviços oferecidos pelo plano de saúde contratado pelo Tribunal;  

� planejar, coordenar e controlar as ações relacionadas ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO e Programa de Prevenção de riscos Ambientais - PPRA. 

13.2. Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores  SEACS 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� atribuir número de matrícula e inserir, no Sistema de Recursos Humanos (SRH), os dados 

cadastrais dos servidores que ingressam no TRT (servidores de cargos efetivos, cargos em 
comissão e requisitados/removidos de outros órgãos);  

� organizar e atualizar os dados funcionais/cadastrais dos servidores do Quadro de Pessoal no 
SRH (lotações; designações/dispensas/substituições de Função Comissionada (FC); 
nomeações/exonerações de cargo efetivo ou em comissão (CJ); cessões/remoções para 
outros órgãos; endereço residencial, documentação pessoal etc.); 

� emitir relatório nominal de servidores que estão com prazo de cessão/requisição a vencer 
bem como o acompanhamento destas prorrogações; 

� comunicar ao Setor de Preparação da Folha de Pessoal (SEPAP) as ocorrências funcionais 
que geram efeitos financeiros (memorando de confirmação de substituições em cargos 
comissionados ou funções gratificadas; inclusão/exclusão de dependente etc.); 

� prestar informações necessárias à instrução de processos administrativos; 

� enviar pelo SISAC à Secretaria de Controle interno os formulários de admissão ou de 
desligamento dos servidores ocupantes de cargo efetivo; 

� enviar pelo SISAC ao TCU os formulários de desligamento dos servidores ocupantes de 
cargo efetivo; 

� fazer levantamento de tempo de serviço averbado e quintos incorporados de servidor, 
quando solicitado; 

� manter atualizado os quantitativos do QPP e do quadro de funções e cargos comissionadas 
do TRT de das Varas do Trabalho; 

� fornecer Declarações requeridas por servidores;  

� comunicar despachos contidos nos processos aos servidores interessados; 

� atendimento diário aos servidores por telefone ou pessoalmente, no tocante às suas 
demandas; 
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� levantamento de informações em forma de relatório, requeridas pelo Coordenador de 
Gestão de Pessoas ou por outros setores; 

� fazer levantamentos para preenchimento de planilhas oriundas da Corregedoria ou Serviço 
de Orçamento deste TRT; do TST ou TCU 

� validar os quantitativos para o E-Gestão que a STI disponibiliza para o TST e, após validação 
neste Setor, posterior envio ao Comitê E-Gestão  

� abrir a freqüência no início de cada mês e controlar o fechamento da freqüência pelos 
setores no final do mês; 

� receber e lançar a freqüência, no SRH, dos servidores cedidos a outros órgãos; 

� solucionar problemas relativos ao lançamento das freqüências pelos setores deste TRT, 
como de outros Órgãos 

� lançar diariamente processos do Proad no SRH, que afetam a freqüência: casamento, luto, 
cursos, e outras licenças; 

� prestar informações sobre a qualificação de servidores para instrução de processos GECC: 
qualificar os instrutores que ministram cursos e acompanhar sua compensação de horário 

� lançar as freqüências que são remetidas pela Escola Judicial dos servidores que participam 
de cursos promovidos naquela Unidade 

� manter atualizadas as informações referentes a cadastro de servidores, oriundas de 
despachos dos diversos processos do Proad: substituição, indicação para substituição, 
dispensa ou designação de função, averbações de tempo de serviço de outros órgãos, 
vacância, etc. 

� comunicar ao Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal as ocorrências 
funcionais que geram efeitos financeiros: memorando de confirmação de substituições em 
cargos ou funções gratificadas; pensão alimentícia, inclusão/exclusão de dependente;  

� detectar e resolver pendências no SRH da freqüência dos servidores, inclusive a 
confirmação de suas faltas ao serviço, antes de comunicar ao Setor de Preparação da Folha 
de Pagamento de Pessoal 

� registrar e juntar nas pastas funcionais os documentos diversificados de servidores do 
quadro efetivo, cedidos, removidos, cargos em comissão e requisitados de outros órgãos; 

� atualizar no SRH e posterior averbação nos assentamentos funcionais dos servidores, 
processos relativos a inclusão/exclusão de dependentes, férias,  prorrogação de prazo de 
cessão e requisição de servidores bem como o tempo de serviço prestados em outros 
órgãos, observando seus fins; 

� orientar os órgãos/setores do Tribunal, na elaboração da Programação Oficial de Férias dos 
servidores; 

� prestar informações em processos que visam aprazar/reaprazar/suspender períodos/saldo 
de férias de servidores; 

� comunicar aos dirigentes dos órgãos/setores, mensalmente, via memorando, relação de 
servidores em férias no mês subseqüente; 

� comunicar à Diretoria Geral, mensalmente, a relação de dirigentes da área administrativas 
em férias no mês seguinte;  
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� comunicar ao Setor de Preparação da Folha de Pessoal, mensalmente, a relação de 
servidores que usufruirão férias no mês subseqüente, para os efeitos financeiros 
correspondentes;  

� preparar Ofícios para os órgãos de origem de servidores requisitados/removidos e aos 
órgãos cessionários de servidores à disposição/removidos, comunicando os aprazamentos e 
alterações de períodos de férias; 

� minutar Certidões e Declarações requeridas por servidores ou Comissões de Sindicância, 
submetendo-as ao Coordenador de Gestão de Pessoas, para conferência e assinatura; 

� calcular percentuais de gratificação por tempo de serviço de servidores e providenciar 
comunicação ao Setor de Preparação da Folha de Pessoal para os efeitos financeiros; 

� prestar informações em processos de aposentadoria 

� apoiar o Coordenador nos atendimentos às consultas diversas realizadas pelo 
TST/CNJ/CSJT/AGU e outros órgãos externos. 

13.3.  Setor de Legislação - SELEG 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� prestar assessoria e consultoria às unidades do Tribunal, por meio de informações e 

pareceres, em legislação aplicável aos servidores; 

� manter atualizado o acervo de legislação, resoluções administrativas, jurisprudência emitida 
pelos Tribunais, orientações oriundas do Ministério da Administração e Reforma do Estado, 
Consultoria Geral da República, Tribunal de Contas da União e outros órgãos, referentes à 
área de pessoal; 

� instruir processos relacionados a direitos e deveres dos servidores; 

� instruir recursos de natureza administrativa; 

� instruir os demais processos de interesse dos servidores, relacionados à concessão de 
benefícios e vantagens, de licenças em geral, exceto licenças médicas; 

� prestar informações  e fornecer os dados acerca das atividades desenvolvidas pelo Setor 
durante o exercício anterior, visando a elaboração do relatório anual de atividades; 

� zelar pela observância das normas legais, regulamentares e de proteção à pessoa. 

13.4.  Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas - SEMIP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� instrução de processos de interesse de Magistrados, Servidores Inativos e Pensionistas, 

físicos de digitais (PROAD). 

� informação aos órgãos externos, AGU, CSTJ, TCU e outros. 

� confecção das carteiras funcionais de Magistrados. 
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� atualização e acompanhamento dos registros funcionais de Magistrados Ativos/Inativos e 
Servidores Inativos, incluindo Fé de Ofício, Sistema de Recursos Humanos e Pastas 
Funcionais, com arquivamento de documentos, entre outros: 

� acompanhamento das publicações de Resoluções Administrativas, Atos e Portarias; 

� anotação em Fé de Ofício; 

� registro no Sistema de Recursos Humanos: férias, cursos, alterações de dados cadastrais – 
exercício, lotação, exercício concomitante, averbação de cursos, de tempo de contribuição, 
férias (inclusões e alterações – suspensões, interrupções), inclusão de dependentes, 
registros de aposentadoria de magistrados e servidores (no cargo), vacância do cargo, 
registros de pensionistas e alterações (extinções de cotas), registros de licenças (com 
exclusão das ligadas à área médica), etc; 

� impressão de relatórios relativos a Magistrados. 

� informação ao TCU, via SISAC, dos registros de posse e exercício de Magistrados, concessão 
de aposentadorias a Magistrados e Servidores, Pensões aos beneficiários de Magistrados e 
Servidores. 

� recadastramento anual de Magistrados e Servidores Inativos e Pensionistas. 

� envio a outros Tribunais dos Formulários de Recadastramentos dos respectivos Magistrados 
e Servidores Inativos e Pensionistas. 

� confecção anual da Escala de Férias dos Magistrados de Primeira Instância. 

� confecção anual da Lista de Antiguidade dos Magistrados de Primeira e Segunda Instâncias. 

� informação em processos de Abono de Permanência de Servidores, em regime de 
colaboração com o Setor de Legislação. 

� levantamento de previsão de aposentadorias de Magistrados e Servidores. 

� confecção de minuta de Ato de Aposentadoria de Magistrados de Primeira Instância e 
Servidores. 

� levantamento de dados referentes a Magistrados, solicitados pela Correição do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

� instrução inicial de processo de aposentadoria de Magistrados de Segunda Instância para 
posterior encaminhamento ao CSJT. 

� expedição da autorização a ser apresentada à CEF para certificação digital para 
Magistrados. 

� confecção de minuta de Ato de concessão de pensão a dependentes de Magistrados e 
Servidores, incluindo as posteriores alterações (diminuição e extinção de cotas). 

� orientação a Magistrados e Servidores quanto às regras de aposentadoria, indicando os 
requisitos e as que estão enquadradas cada situação peculiar do interessado. 

� envio de correspondência a Magistrados e Servidores aposentados sobre despacho em 
processos administrativos. 

� remessa ao Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal de assuntos com 
repercussão financeira para Magistrados ativos/inativos, Servidores inativos e pensionistas 
de Magistrados e Servidores. 
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� procedimentos para posse, em primeira investidura, de Magistrados de Segunda e Primeira 
Instâncias: termo de posse, entrega de documentos, perícia médica, formulário sobre de 
bens e rendas. 

� guarda dos livros de posse dos Magistrados de Segunda e Primeira Instâncias. 

� informação ao TCU da entrada e afastamento definitivo de Magistrados, quanto à entrega 
de Autorização de Acesso ou a Declaração de Bens de Rendas (DBR), formulários próprios 
daquela Corte de Contas. 

13.5.  Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal - SEPAP 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� imprimir atos e portarias publicadas que impliquem em repercussão financeira; 

� analisar documentos recebidos/impressos destinados a folha; 

� despachar processos físicos, PROAD’s e SAP2 encaminhados ao setor, em 
atendimento/cumprimento às solicitações/determinações concernentes ao pleito; 

� efetuar lançamentos de repercussão cadastral/financeira em folha de magistrados, 
servidores ativos, inativos, requisitados e cedidos; 

� calcular valores de ajuda de custo; 

� calcular verbas rescisórias nos casos de vacância e exoneração; 

� elaborar planilhas no Excel para cálculos retroativos; 

� registrar averbações concernentes as alterações financeiras/cadastrais nas folhas dos servidores; 

� manter atualizados os registros no sistema; 

� solicitar da CEF emissão de GRU para acertos de valores a serem devolvidos ao Erário; 

� levantar os valores, em ficha financeira, que compõem remuneração dos servidores 
requisitados, para fins de requerimento de benefícios previdenciários, junto ao órgão de origem; 

� relacionar valores de remuneração de ex-servidores para compor Certidão de Tempo de 
Contribuição; 

� fazer cálculos de simulação de aposentadoria para servidores; 

� levantar valores retroativos de exercícios anteriores a cada exercício para formalizar 
processo de exercícios anteriores; 

� apurar valores de aposentadorias e pensões em conformidade com o Ato de concessão; 

� prestar informações solicitadas pela AGU acerca de pagamentos de Ações Judiciais; 

� emitir Ato de Abono Provisório das pensões e das aposentadorias; 

� atender o público interno para esclarecimentos de dúvidas em contracheque; 

� enviar para a STI os arquivos para publicação no sítio do Tribunal em conformidade com a 
Resolução nº 102/CNJ (Transparência); 

� conferir DIRF e Declaração Anual de Rendimentos de aposentados, pensionistas, 
requisitados e cedidos; 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

60

� responder/atender despachos dos relatórios da SCI; 

� fazer notificações, declarações e margens consignáveis; 

� oficiar juízo acerca de pensões alimentícias, Alterar/Lançar valores financeiros nas tabelas 
do sistema, Disponibilizar para a rede contracheque de magistrados e servidores; 

� conferir lançamentos efetuados na folha de pagamento, Abrir/Encerrar movimento 
financeiro mensalmente, Imprimir relatórios pertinentes ao fechamento da folha de 
pagamento; 

� conferência do fechamento final da folha de pagamento mensal, Enviar relatórios finais e de 
consignações da folha de pagamento para SELDP, Enviar, através de e-mail relatórios de 
consignações da folha de pagamento para os diversos consignatários; 

� executar Programa de Conectividade Social, Preencher relatórios para fins de estatística, 
Conferir/Alterar a execução do comprovante de rendimento anual, Preencher informações 
solicitadas pelo CNJ/CSJT/TCU, Arquivar documentos enviados para o setor. 

13.6.  Setor de Governança em Gestão de Pessoas - SEGOV 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� propor políticas de Gestão de Pessoas e ações de governança.  

� propor normas, programas de tecnologia da informação e rotinas destinadas à 
simplificação, à padronização e à acessibilidade nos procedimentos relacionados à gestão 
de pessoas (item II do regulamento).  

� implementar políticas e práticas necessárias ao incremento do capital humano institucional 
(item IX do regulamento). 

� 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 (item XXIX do regulamento). 

� controlar as convocações de candidatos aprovados nos concursos públicos para servidores. 

� controlar a validade dos concursos públicos para servidores. 

� propor parâmetros para os concursos de remoção dos servidores (item IV do regulamento).  

� coordenar as atividades concursos de remoção de servidores. 

� coordenar as avaliações de servidores para fins de progressão e estágio probatório. 

� coordenar o programa de Gestão por Competências. 

� coordenar, em conjunto com a unidade de planeja mento e com a Escola Judicial, programa 
de capacitação contínua de magistrados e servidores (item V do regulamento). 

� coordenar as atividades de averbação de ações de treinamento e de adicional de 
qualificação. 

� promover encontros que contribuam para a integração de servidores e destes com 
magistrados (item VII do regulamento). 
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� promover programas de reconhecimento, socialização e humanização do trabalho. 

� analisar os processos e procedimentos de sistemas de gestão de pessoal e benefícios (Item 
X do regulamento). 

� monitorar os serviços oferecidos pelo plano de saúde contratado pelo Tribunal (item XXIV 
do regulamento). 

� coordenar o Programa de Estágio Remunerado do Tribunal.  
 
 

14.  COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF 

 
 

 

 
Titular:  Coordenador de Orçamento e Finanças (CJ-02) 

A Coordenadoria de Orçamento e Finanças, que tem suas competências 
definidas no Art. 32º do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução Administrativa nº 
17/2015), apresenta a seguinte estrutura:  

14.1.  Setor de Contabilidade Analítica - SECA 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� executar a contabilidade do Tribunal, verificando analiticamente através da conformidade 

de registro de gestão, os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho, em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP); 

� elaborar e emitir Notas de Lançamento e Notas de Sistema no SIAFI, à vista da 
documentação comprobatória, para o fiel cumprimento do disposto no item anterior; 

� examinar, sob o aspecto contábil, os documentos contratuais que impliquem em despesa, 
registrando a apropriação de cada contrato nas contas de controle específicas do SIAFI; 



 
Manual de Atribuições Setoriais do TRT 21ª Região 

 
 

62

� manter atualizada a relação dos responsáveis por dinheiro, valores e bens do Tribunal, 
organizando a relação que deverá constar da Tomada de Contas Anual; 

� manter em boa ordem os documentos referentes às operações que contabilizar, para efeito 
de controle interno e externo; 

� conferir e contabilizar mensalmente a entrada e saída de materiais de consumo, com base 
no Registro Mensal de Almoxarifado (RMA), fornecido pelo Setor de Almoxarifado, 
incorporando-os ao patrimônio ou registrando-os em conta de despesa; 

� conferir e contabilizar mensalmente a entrada e saída de material permanente, com base no 
Registro Mensal de Bens (RMB), fornecido pelo Sistema SIAD, as baixas determinadas pelo 
Ordenador de Despesa, em processo regular, e ainda registrar os bens recebidos pelo Tribunal, 
sejam eles em doação, comodato, convênios ou compras centralizadas realizadas pelo TST; 

� conferir, contabilizar e manter atualizado o saldo das receitas próprias do Tribunal, geradas 
pelos Contratos com Instituições Financeiras, Taxas de Ocupação de Imóveis e Taxa de 
Inscrição de Concursos; 

� efetuar a conciliação dos saldos das contas contábeis do Balancete, a fim de que gerem 
demonstrativos contábeis fidedignos para este Regional; 

� efetuar mensalmente a Conformidade Contábil, a qual consiste na responsabilidade dos 
registros contábeis efetuados e demonstrações contábeis deles decorrentes, extraídos do 
SIAFI; 

� efetuar mensalmente a Conformidade de Operadores, que consistem em rotina periódica 
para automatizar a confirmação ou desativação de usuários na Unidade Gestora, a qual 
integra o processo de gerenciamento de acesso e segurança do SIAFI; 

� emitir Nota de Programação Financeira permitindo ajustar o ritmo de execução do 
orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros de modo a assegurar a execução dos 
Programas de Trabalho, tais como Pedido de recursos financeiros para pagamento de 
pessoal, Devolução de recursos de cancelamento de Restos a Pagar, Devolução de saldos 
remanescentes de pagamento de sentenças judiciais, dentre outros; 

� elaborar o Relatório de Atividades da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em 
conjunto com o Coordenador; 

� elaborar o Relatório de Gestão Fiscal, compatibilizando a execução da Despesa à Lei de 
Responsabilidade Fiscal em cada quadrimestre do exercício financeiro, em conjunto com o 
Coordenador; 

� elaborar a parte que lhe compete do Relatório de Gestão, parte integrante da Tomada de 
Contas Anual, com fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, no prazo legal, 
em conjunto com o Coordenador; 

� extrair balanços e demonstrativos mensais e anuais das operações contabilizadas quando 
necessário; 

� nos processos de Suprimento de Fundos, operacionalizar o sistema de Auto Atendimento 
do Banco do Brasil (AASP) a fim de solicitar ao referido Banco o cadastro de usuários, a 
emissão de novos cartões, conferir limites aos supridos, analisar mensalmente os 
pagamentos das faturas e, após a Prestação de Contas do Suprido, reclassificar a despesa 
nele executada a nível de sub elementos no SIAFI, solicitando a anulação dos saldos dos 
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empenhos e pré-empenhos ao Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário e 
arquivar os Processos; 

� verificar diariamente o Balancete do Tribunal a fim de detectar e corrigir erros e 
inconsistências geradas na execução do orçamento; 

� analisar todas as Notas de Empenho emitidas pelo Setor de Emissão de Empenho e Controle 
Orçamentário; 

� realizar a Conformidade dos documentos emitidos pelo Regional, que consiste em verificar 
todo e qualquer pagamento realizado pela Coordenadoria de Execução Financeira, como 
Folha de Pagamento, ordens bancárias, recolhimento de tributos federais, estaduais, 
municipais, previdenciários, etc; 

� realizar a análise final para posterior arquivamento dos processos administrativos de 
aquisições de bens e serviços, contratos, etc; 

� analisar os processos de Inventário Físico anual elaborado pelo Setor de Registro 
Patrimonial; 

� emitir Parecer Técnico sobre as Demonstrações Contábeis das empresas licitantes quando 
estas não estão atualizadas no SICAF e sempre que solicitado, Acompanhar a execução do 
orçamento, prezando pela contabilização dos atos de gestão nos programas de trabalho 
específicos, juntamente com o Coordenador, Cadastrar os usuários devidamente autorizados 
no Sistema Senha-Rede e fornecer-lhes as senhas Rede e SIAFI sempre que necessário; 

� elaborar relatórios mensais e bimestrais atinentes ao orçamento e contabilidade para 
publicação no link “Transparência” no site deste Regional, como a Resolução 102 do CNJ e 
outros demonstrativos que se fizerem necessários, Coordenar os trabalhos da Comissão de 
Reavaliação de Bens Móveis para atender às Normas Brasileiras de Contabilidade no que se 
refere à reavaliação dos bens móveis, Lançar mensalmente os registros contábeis de 
amortização e depreciação dos bens móveis; 

� ao final do exercício, analisar os saldos de empenhos a serem inscritos em Restos a Pagar 
não Processados a Liquidar/em Liquidação, em obediência ao disposto no art. 1º do Decreto 
7.654/2011; 

� arquivar os processos de despesa finalizados e mantê-los organizados em arquivo próprio 
pelo prazo legal, de acordo com o disposto no § 4º do art. 139 do Decreto-Lei 93.872/86, 
Auxiliar o Coordenador e os outros Setores desta Coordenadoria em assuntos relacionados 
a Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade Pública. 

14.2.  Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário - SECO 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� emitir Notas de Empenho de acordo com os arts. 58 a 61 da Lei 4.320/64; 

� classificar a despesa empenhada em nível de subelemento, de acordo com o Plano de 
contas aplicado ao Setor Público e legislação vigente; 

� fazer ajustes ao final do exercício relacionados às despesas empenhadas e não liquidadas a 
serem inscritos em Restos a Pagar, procedendo aos reforços e anulações dos saldos caso 
necessário; 

� efetuar o controle contínuo dos saldos das Notas de Empenho visando realizar os ajustes, 
quando necessário; 
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� fornecer mensalmente informações das emissões das Notas de Empenho ao Setor de 
Compras da Coordenadoria Administrativa – CAD, para publicação dos dados no link de 
Contas Públicas no site do TRT; 

� acompanhamento da execução dos contratos administrativos do Tribunal através da análise 
dos Processos Administrativos e alimentação de planilhas de controle e relatórios diários, 
com dados do SIAFI; 

� manutenção de arquivo com dados atualizados de todos os contratos administrativos 
formalizados pelo Tribunal, bem como outras despesas obrigatórias e continuadas; 

� responsável pela execução orçamentária/financeira de Precatórios e Requisitórios de 
Pequeno Valor (RPV) através de conferência de dados, lançamento contábeis no Sistema 
SIAFI (ATUCREDOR, ATUPROCJUD, ATULP, ATURB) até o seu encaminhamento ao Serviço de 
Pagamento; 

� responsável pela elaboração mensal de planilha para solicitação de recursos financeiros, 
junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor, conjuntamente com o Coordenador da COF; 

� estar responsável pela alimentação de Relatórios de Precatórios os quais serão incluídos na 
Proposta Orçamentária Anual do Tribunal, conjuntamente com o Coordenador da COF; 

� responsável pela elaboração da Planilha de Férias Anuais dos servidores lotados na 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças a ser encaminhada à Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas; 

� estar responsável pela alimentação da tabela de pedido de crédito adicional para 
pagamento de Precatórios, conjuntamente com o Coordenador da COF; 

� fechamento da freqüência dos servidores da COF. 

14.3.  Setor de Programação Orçamentária - SEPO 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� efetuar a elaboração da Proposta do Plano Plurianual (PPA) do Tribunal para o período de 

04 anos, com a orientação, e sob o comando do Coordenador da COF; 

� proceder às revisões anuais do plano Plurianual dentro dos prazos estabelecidos pelo Órgão 
Central e Órgão Setorial, com a orientação  e/ou conjuntamente com a Coordenadoria do COF; 

� promover a elaboração da Proposta Orçamentária nos prazos legalmente determinados e 
de acordo com as instruções vigentes, com orientação e/ou conjuntamente com a 
Coordenadoria da COF; 

� acompanhar a tramitação da Proposta Orçamentária do Tribunal junto aos Órgãos 
competentes (Setorial e central), com a orientação, e/ou conjuntamente com a 
Coordenadoria da COF; 

� lançar a proposta Orçamentária prévia, no sistema próprio, com orientação, e/ou 
conjuntamente com a Coordenadoria da COF; 

� lançar a proposta Orçamentária prévia Anual/PLOA no Sistema Integrado de Planejamento 
Orçamentário – SIOP a ser enviada à Setorial Orçamentária, com orientação, e/ou 
conjuntamente sob o comando da Coordenadoria da COF; 
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� instruir o processo de abertura de créditos adicionais em consonância com as técnicas e 
orientação do Conselho superior da Justiça do Trabalho, lançando-os no Sistema Integrado 
de Planejamento Orçamentário (SIOP);  

� auxiliar o Coordenador de Orçamento e Finanças na identificação da necessidade de abertura 
de créditos adicionais relativas às ações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Tribunal; 

� informar sobre a disponibilidade orçamentária para viabilização de autuação de processos 
licitatórios que implique em despesa, procedendo à adequação da despesa por meio de 
emissão de Pré-Empenho no SIAFI; 

� classificar a despesa a ser empenhada em nível de elemento de despesa, de acordo com o 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e legislação vigente; 

� pré-empenhar a despesa, lançando no sistema SIAFI em nível de Elemento da Despesa, 
classificando a mesmo de acordo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e com a 
legislação vigente; 

� reforçar e/ou anular as programações orçamentárias sempre que necessário e sob o 
comando da Coordenadoria da COF; 

� acompanhar de forma contínua os saldos dos Pré-Empenhos a Empenhar, bem como os 
saldos orçamentários disponíveis, informando a disponibilidade orçamentária através de 
Boletim de acompanhamento de Pré-Empenhos emitidos e com saldos atualizados, 
atendendo as necessidades para tomada de decisão do Coordenador da COF; 

� auxiliar o SECA/Setor de Contabilidade Analítica efetivamente responsável pelo 
arquivamento final dos protocolos/processos de despesas administrativos que necessitam 
de arquivamento físico. 

 

15.  COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CEF 

 

 

 

Titular:  Coordenador de Execução Financeira (CJ-02) 
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A Coordenadoria de Execução Financeira, que tem suas competências definidas 
no Art. 33º do Regulamento Geral do TRT-21ª Região (Resolução nº 17/2015), apresenta a 
seguinte estrutura:  

15.1.  Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal - SELD 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� apropriar despesas relativas às Folhas de Pagamento de Pessoal (pessoal e custeio), 

registrar deduções, encargos e demais lançamentos contábeis inerentes às 
apropriações/liquidações das mesmas; 

� enviar arquivos aos bancos conveniados com o TRT 21º Região, contendo os valores líquidos 
das folhas de pagamento de pessoal; 

� remeter à Coordenadoria de Orçamento e Finanças – CFIN do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho – CSJT, o formulário de solicitação de financeiro para pagamento das despesas 
com pessoal; 

� informar a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF, os valores financeiros para 
emissão de documentos de Programação Financeira – PF, no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; 

� apropriar/liquidar despesa com Auxílio Moradia; 

� conferir documentos/valores e apropriar/liquidar reembolsos de remuneração e encargos 
sociais de servidores requisitados, investidos em função comissionada, cuja remuneração 
não seja custeada pela União. Enviar comprovante de pagamento do reembolso aos órgãos 
de origem do servidor requisitado; 

� apropriar/liquidar despesa com Auxílio Funeral; 

� apropriar/liquidar despesa com Ajuda de Custos; 

� calcular os valores das Diárias devidas a cada magistrado, servidor ou colaborador eventual 
e efetuar a apropriação/liquidação da despesa; 

� elaborar planilha de cálculos e apropriar/liquidar Valor Padronizado de Ressarcimento de 
Transporte – VPRT; 

� calcular e apropriar/liquidar Bolsa Estágio e Auxílio Transporte para estagiários; 

� apropriar/liquidar Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor Federal – RPVF; 

� calcular e apropriar/liquidar Gratificação de Encargo de Curso e Concurso – GECC; 

� apropriar/liquidar despesas de competência do Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal, 
correspondentes a Restos a Pagar e a Despesas de Exercícios Anteriores; 

� preencher Guias de Recolhimento da União – GRU e efetuar os lançamentos contábeis 
relativos às devoluções de despesas apropriadas pelo Setor; 

� verificar a existência de inconsistências no SIAFI, relativas às apropriações de despesas do 
Setor e providenciar as regularizações contábeis necessárias; 

� fornecer os comprovantes de Rendimentos pagos e de imposto retido na fonte, em cada 
exercício, aos beneficiários de Precatórios e RPV; 
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� elaborar relatórios mensais e anuais, os quais se façam necessários às rotinas do Setor.  

15.2.  Setor de Pagamento - SEPAG 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� examinar as apropriações e efetuar os pagamentos de despesas do exercício e de exercícios 

anteriores dos(as): 
1. Fornecedores de Bens e Serviços; 
2. Honorários Periciais; 
3. Faturas dos Cartões de Suprimentos de Fundos; 
4. Diárias; 
5. Gratificação de Encargo de Curso e Concurso – GECC; 
6. Valor Padronizado de Ressarcimento de Transporte – VPRT; 
7. Precatórios - PR e Requisições de Pequeno Valor Federal - RPV; 
8. Estagiários: bolsa estágio e auxílio transporte; 
9. Folha de Pagamento de Pessoal e Custeio; 
10. Estados e Prefeituras com servidores cedidos ao TRT 21; 
11. Auxílio Moradia; 
12. Auxílio Funeral; 
13. Ajuda de Custo; 

� efetuar os recolhimentos de tributos federais e municipais decorrentes dos pagamentos 
efetuados, inclusive do INSS retido das pessoas físicas e do patronal de prestadores de 
serviço; 

� manter controle das retenções efetuadas de Imposto Sobre Serviços – ISS dos fornecedores 
e peritos e registrar, quando pertinentes, nos sistemas das Secretarias Municipais de 
Tributação de Natal e Mossoró e de outras que venham a implantar o sistema Declaração 
Digital de Serviços; 

� efetuar o recolhimento quando apurado a procedência, de multas e demais penalidades 
aplicadas aos fornecedores de bens e serviços; 

� emitir ordem bancária dos depósitos em garantia, quando efetuado pagamento dos 
contratos de prestação de serviços do tipo Conta Vinculada, encaminhando ao Banco do 
Brasil a Guia de Depósito respectiva; 

� registrar no Sistema Administrativo – ADM, os pagamentos de Precatórios e RPV e no 
Sistema de Recursos Humanos – SRH, os pagamentos de Diárias, Ajuda de Custo, GECC e 
VPRT, para compor o informativo anual deste Regional enviado a Receita Federal; 

� encaminhar a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF, Setor de Contabilidade 
Analítica – SECAN, os processos para a conformidade diária;; 

� imprimir diariamente as Relações Bancárias, com a identificação dos pagamentos efetuados 
no dia anterior, para entrega ao Banco do Brasil, responsável pelo repasse dos valores aos 
beneficiários nas contas informadas; 

� elaborar mensalmente o relatório de diárias e passagens pagas para publicação em Contas 
Públicas, Portal Transparência do TRT 21; 

� elaborar relatórios mensais e anuais, quando necessário, referentes as rotinas do Setor. 
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15.3.  Setor de Liquidação de Bens e Serviços e Controle de Conta Vinculada - SELIC 

Titular:  Chefe de Setor (FC-4) 

Atribuições: 
� conferir documentação e apropriar a Despesa no SIAFI referente às Notas Fiscais de 

fornecedores de bens e serviços, bem como faturas e contas do exercício; 

� apropriar contas e faturas relacionadas em “Restos a Pagar”; 

� promover o registro dos processos referentes a dívidas de exercícios anteriores 
correspondentes a despesas de custeio e de capital, encaminhando-os ao Ordenador de 
Despesa para o reconhecimento da dívida e a respectiva autorização para emissão de Nota 
de Empenho e apropriação da Despesa; 

� encaminhar, anualmente, aos interessados o comprovante de retenção do Imposto de 
renda na Fonte; 

� elaborar, mensal e anualmente, relatório financeiro das despesas de custeio e de capital; 

� providenciar a liberação dos valores ofertados como garantia contratual; 

� efetuar o rateio/cobrança de despesas com locação de espaço público (cessão de uso) tais 
como energia, água, taxa de limpeza pública, vigilância armada, limpeza e conservação, 
emitindo GRU em nome de cada cessionário; 

� emitir notificação a magistrados e servidores que excederam o limite das ligações de 
telefonia móvel, bem como elaboração de GRU e documento no SIAFI para devolução da 
despesas de telefonia móvel excedidas;  

� apropriação de honorários periciais, controle da contribuição previdenciária e do imposto 
retidos; 

� remessa de faturas de água e luz às unidades deste Tribunal para ateste mediante correio 
eletrônico ou malote digital;  

� emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa às multas aplicadas aos contratos 
administrativos; 

� análise financeira e elaboração de planilha para pagamento das repactuações dos contratos 
administrativos, bem como solicitação as empresas da apresentação das faturas contendo 
os valores repactuados;  

� controle do recebimento do documento de arrecadação da taxa de limpeza pública do 
prédio sede, depósito judicial e dos imóveis das unidades do interior, e a realização da 
apropriação destas obrigações; 

� emitir documentos de apropriação da despesa no SIAFI referente ao Suprimento de Fundos, 
liquidar faturas, analisar prestação de contas e proceder a baixa de saldos não utilizados; 

� elaborar mensalmente o relatório de suprimento de fundos  para publicação em Contas 
Públicas, Portal Transparência do TRT 21; 

� enviar Ofícios ao Banco do Brasil S.A. para abertura da Conta Depósito Vinculada; verificar 
os percentuais presentes na Planilha de Custo e Formação de Preços (PCFP) do Contrato, 
elaborar planilha de retenção conforme PCFP, apropriação da despesa dos contratos 
relacionados; acompanhar, solicitar e controlar a movimentação das Contas por meio do 
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Auto Atendimento do Banco do Brasil (Internet Banking), liberando os valores 
provisionados, quando solicitados pela contratados e encerrar conta depósitos vinculada;  

� solicitar ao Tesouro Nacional, a devolução de recursos financeiros, retornando-os a quem 
de direito, conforme determinação superior; 

� conferir mensalmente as retenções para informar a previdência social, em nome dos 
prestadores de serviços, elaborando a planilha de informações a ser encaminhada para o 
Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal; 

� elaborar ofício para abertura de conta caucionada, junto a instituição financeira, em nome 
das empresas, conforme determinação contratual; 

� conferir mensalmente os recolhimentos dos Impostos Sobre Serviços (ISS), confrontando 
com a Declaração Digital de Serviços (DDS), com o objetivo de transmitir, via internet, para 
a secretaria de tributação dos municípios de Natal e Mossoró e de outras que venham a 
implantar o sistema DDS, o relatório mensal, com os valores de cada empresa e pessoa 
física, prestadoras dos serviços. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Além das atribuições definidas neste Manual, as unidades administrativas deste 

Regional devem proceder, dentro de suas áreas funcionais: 

� a definição das prioridades para aquisição de materiais; 

� a definição e a gestão de orçamento da unidade setorial; 

� a elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos; 

� o acompanhamento do andamento de processos administrativos; 

� o acompanhamento de processos licitatórios;  

� o gerenciamento de contratos vinculados à sua área, observados os atos de designação de 
gestores de contratos; 

� a expedição e recebimento de documentos;  

� a elaboração, expedição e recebimento de ofícios e memorandos da sua área; 

� o controle de material de consumo e permanente do setor; 

� o controle de freqüência de seus servidores; 

� a supervisão de estágio remunerado, quando houver;  

� a supervisão do trabalho terceirizado contratado para atuar na sua área. 

Outras atribuições poderão ser definidas pela autoridade superior de cada 
unidade prevista neste Manual. 
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A N E X O S 
 

� Lista  de Siglas 

� Organograma Administrativo do TRT 21ª Região 

� Organograma orbital da Presidência 

� Organograma orbital da Diretoria Geral 

� Organograma orbital da Secretaria Geral da Presidência 
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Lista de Siglas 
 

STP Secretaria do Tribunal Pleno 

SECP Setor de Cadastramento Processual e Protocolo 

SEGD Setor de Gestão Documental e Memória 

SGP Secretaria Geral da Presidência 

SECEI Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais 

SESEI Setor de Segurança Institucional, Transporte e Portarias 

SCS Seção de Comunicação Social 

AJAD Assessoria Jurídico-Administrativa 

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

SEAG Setor de Apoio à Gestão de TIC 

SESAG Setor de Segurança da Informação e Apoio à Governança de TIC 

SEOTI Seção de Operação de TIC 

SEREST Setor de Relacionamento e Suporte Técnico 

SEINF Setor de Infraestrutura de TIC 

SESIF Seção de Sistemas de Informação 

SESAP Setor de Sistemas Administrativos e Portais 

SESJU Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instâncias 

SESNASE Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e Sistemas Estruturantes 

CPREC Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios 

SEXP Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatórios e Requisitórios 

SECAL Setor de Cálculo da Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios 

SCR Secretaria da Corregedoria Regional 

SEAA Setor de Apoio Administrativo 

SEVM Setor de Acompanhamento de Vitaliciamento de Magistrados 

SECOR Setor de Correição 

SCI Secretaria de Controle Interno 

SEAUD Setor de Auditoria 

SECOL Setor de Controle de Licitação, Contrato e Legislação 

SECOP Setor de Controle de Pagamento de Pessoal 

SECOF Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial  

SEPLAN Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

SEPE Setor de Planejamento Estratégico 

SEGE Setor de Gestão Estratégica  

SEST Setor de Estatística 

EPROJ Escritório de Projetos 

SERSA Setor de Responsabilidade Socioambiental 

EJUD Escola Judicial 

SEAC Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e Servidores 

SEAD Setor de Ensino à Distância 

SEAI Setor de Atendimento e Informações  

DJN Depósito Judicial 

CINT Coordenadoria de Inteligência 

SEINV Setor de Investigação 

SEDIL Setor de Diligências, Mandados e leilões 

GAEx Grupo de Apoio à Execução 

DG Diretoria Geral 

ASTEC Assessoria Técnica 
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CAD Coordenadoria Administrativa 

SELIC Setor de Licitações 

SECOM Setor de Compras 

SECAD Setor de Contratos Administrativos e Apoio à Execução Contratual 

CLP Coordenadoria de Logística e Patrimônio 

SEALM Setor de Almoxarifado 

SEREP Setor de Registro Patrimonial 

SEMAN Setor de Manutenção 

SEZEL Setor de Zeladoria 

CEA Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura 

SEGEP Setor de Gerenciamento de Projetos 

SEARQ Setor de Engenharia e Arquitetura 

SEMSP Setor de Manutenção de Sistemas Prediais 

CGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

SEAMO Setor de Assistência Médico-Odontológica 

SEACS Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores 

SELEG Setor de Legislação 

SEMIP Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas 

SEPAP Setor de Preparação da Folha de Pagamento de Pessoal 

SEGOV Setor de Governança em Gestão de Pessoas 

COF Coordenadoria de Orçamento e Finanças 

SECA Setor de Contabilidade Analítica 

SECO Setor de Emissão de Empenho e Controle Orçamentário 

SEPO Setor de Programação Orçamentária 

CEF Coordenadoria de Execução Financeira 

SELD Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal 

SEPAG Setor de Pagamento 

SELIQ Setor de Liquidação de Bens e Serviços e Controle de Conta Vinculada 



SECEI
 (VI I)

CPREC
 (IV)

SGP

(3.1 )

TRIBUNAL

 PLENO

(1)

GABINETES DOS 

DESEMBARGADORES 

 (9)

STP

(1.1 ) 

FÓRUM DE 

MOSSORÓ

 (10.2)

FÓRUM DE 

NATAL

 (10 .1 )

VARAS DO 

TRABALHO

(11) 

VICE-

PRESIDÊNCIA

 (4)

EJUD

(8) 

SEPLAN

 (7 )

SETIC

 (I I I )

SCR

 (5)

DG

(13) 

SCI
 (6 )

CRPJe
(V)

AJAD
 (I I)

SESEI
(VI I I ) 

AJUR
 (I)

CEA
 (13 .4)

CGP
(13 .5 ) 

CLP
 (13.3)

COF
(13.6) 

CAD
 (13 .2)

CEF
(13 .7 ) 

ASTEC

(13 .1 )

SEGD

(II)

CORT1

(2.1)

SECP

(I )
SEAI

(I)

SECRETARIA

S DAS VARAS

 (11.1)

DJN

(I I)

SEAUD

(6.1)

SECOP

(6 .3)

SECOL

(6.2 )

SECOF

(6.4)

SECOM

(II)

SECAD

(I I I )

SELIC
(I)

PREGOEIRO

 

SEREP

(II )

SEMAN

(II I)

SEALM
(I )

SEZEL

(IV)

SEARQ

(I I)

SEMSP

(I I I)

SEGEP
(I)

SELEG

(II I )

SEMIP

(IV)

SEACS

(II )

SEPAP

(V)

SEAMO
(I )

SEGOV
(VI )

SECO

(I I)

SEPO

(I I I)

SECA
(I)

SEPAG

(II )

SELIQ

(II I )

SELD
(I)

SCS

 (IX)

SEXP
(a)

SECAL

(b)

SEAD

(8.2)

BIBLIOTECA

(8 .3 )

SEAC

(8 .1)

SEAA
(5.1)

SEST

(7 .3)

EPROJ

(7 .4)

SEGE

(7 .2)

SERSA

(7 .5)

SEPE
(7 .1)

SEAG
(a)

SEOIT

(c)

SESAG

(b)

SESIF

(d)

SEREST
(c.1)

SEINF

(c.2)

SESJU

(d.2 )

SESNASE

(d.3 )

SESAP
(d.1 )

GAB. VICE-

PRESIDÊNCI

A

(4 .1 ) 

CORT2
(2.2)

SEVM
(5.2)

SECOR
(5.3)

CINT
 (12)

SEINT
(I)

SEDIL
(II)

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

CRG
(VI)

ESTRATÉGICO
 

TÁTICO
 

OPERACIONAL
 

COMPLEXO
 

COMPLEXO

 

CJ3 – Secretarias/Assessorias 
 

CJ2 – 
Coordenadorias/Assessorias

 
FC5 - Seções

 

FC4 - Setores
 

TURMAS DE 

JULGAMENTO

(2) 

OUVIDORIA

(4.2) 

CJ4 – SGP e DG
 

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
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
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
11 - Varas do Trabalho
11.1 - Secretarias de Varas do Trabalho do Rio Grande do Norte
12 - Coordenadoria de Inteligência

I - Setor de Inteligência
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
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

LEGENDAS:
NÍVEIS DOS CARGOS E FUNÇÕESNÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO

PRESIDÊNCIA

 (3)

NOMES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS

GAEx

 

CAEx
 

 



 



 



 


