
ANEXO I
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR AUXILIAR
(Um termo para cada Servidor auxiliar)
O Exmo. Juiz _____________________________, em exercício na ____Vara do Trabalho 
de _____________, pelo presente Termo, conforme  previsto no art. 8º da Resolução n. 
140, de 29 de agosto de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, designa o 
servidor  ___________________,  matrícula  n.  ______ ,  para atuar,  exclusivamente,  no 
preparo  e  análise  das  informações  bancárias  obtidas  por  meio  do  Sistema  de 
Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, nos processos que tramitam nesta 
unidade.
Cidade/Estado, data.
Magistrado usuário

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO - TCMS
Eu,  (nome  completo  do  servidor),  matrícula  n.  _________,  lotado  na  _____Vara  do 
Trabalho  de  ____________,  assumo  o  COMPROMISSO  DE  MANTER  ABSOLUTO 
SIGILO acerca das informações bancárias a que tiver acesso pelo uso do Sistema de 
Investigação  de  Movimentações  Bancárias  –  SIMBA.  Estou  ciente  de  que  a  não 
preservação do compromisso de sigilo poderá implicar a abertura de processo criminal, 
pois constitui crime, cuja pena prevista no art. 10 da Lei Complementar n. 105, de 10 de 
janeiro de 2001, é de reclusão de um a quatro anos e multa,  sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
Cidade/Estado, data.
Servidor designado

ANEXO II
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR AUXILIAR
(Um termo para cada Servidor auxiliar)
O Exmo. Juiz _____________________________, em exercício na ____Vara do Trabalho 
de _____________, pelo presente Termo, conforme  previsto no art. 8º da Resolução n. 
140, de 29 de agosto de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, designa o 
servidor  ___________________,  matrícula  n.  ______ ,  para atuar,  exclusivamente,  no 
preparo  e  análise  das  informações  bancárias  obtidas  por  meio  do  Sistema  de 
Investigação  de  Movimentações  Bancárias  –  SIMBA,  no(s)  processo(s)  abaixo 
especificado(s):
1 – Processo n. ________________
2 – Processo n. ________________
(...)
Cidade/Estado, data.
Magistrado usuário
TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO - TCMS
Eu,  (nome  completo  do  servidor),  matrícula  n.  _________,  lotado  na  _____Vara  do 
Trabalho  de  ____________,  assumo  o  COMPROMISSO  DE  MANTER  ABSOLUTO 
SIGILO acerca das informações bancárias a que tiver acesso pelo uso do Sistema de 
Investigação  de  Movimentações  Bancárias  –  SIMBA,  relativamente  ao(s)  seguinte(s) 
processo(s):
1 – Processo n. ____________
2 – Processo n. ____________
(...)
Estou  ciente  de  que  a  não  preservação do  compromisso  de  sigilo  poderá  implicar  a 
abertura de processo criminal, pois constitui crime, cuja pena  prevista no art. 10 da Lei 
Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001, é de reclusão de um a quatro anos e 

Fonte:DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Caderno Administrativo [do] Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Brasília, DF, n.1623, 12 dez. 2014.



multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Cidade/Estado, data.
Servidor designado
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