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L E I S

LEI Nº 12.964, DE 8 DE ABRIL DE 2014. (DOU DE 09/04/2014)  Altera a Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor sobre multa por infração à 
legislação do trabalho doméstico, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lei nº 5.859, de 11 dezembro de 1972, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 6º-E:
“Art.  6º-E.  As  multas  e  os  valores  fixados  para  as  infrações  previstas  na 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, aplicam-se, no que couber, às infrações ao disposto 
nesta Lei.
§1º  A  gravidade  será  aferida,  considerando-se  o  tempo  de  serviço  do 
empregado, a idade, o número de empregados e o tipo de infração.
§ 2º A multa pela falta de anotação da data de admissão e da remuneração do 
empregado  doméstivo  na  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  será 
elevada em pelo menos 100% (cem por cento).
§3º O percentual de elevação da multa de que trata o § 2º deste artigo poderá 
ser  reduzido  se  o  tempo  de  serviço  for  reconhecido  voluntariamente  pelo 
empregador, com a efetivação das anotações pertinentes e o recolhimento das 
contribuições previdenciárias devidas.
§4º (VETADO).”
Art.  2º  -  O  Poder  executivo  pode  promover  campanha  publicitária  para 
esclarecer a população sobre o teor do disposto nesta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entre em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua 
publicação oficial.
Brasília, 8 de abril de 2014/ 193º da Independência e 126ªº da República.
DILMA ROUSSEFF, José Eduardo Cardozo, Manoel Dias, Luís Inácio Lucena 
Adams

LEI Nº 12.966, DE 24 DE ABRIL DE 2014. (DOU de 25/04/2014) Altera a Lei 
no 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil  Pública), para incluir a 
proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei inclui na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil 
Pública),  a  proteção  à  honra  e  à  dignidade  de  grupos  raciais,  étnicos  ou 
religiosos.
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Art. 2o O caput do art. 1o da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII:
"Art. 1o ...................................................................................
....................................................................................................
VII - à honra e à dignidade de grupos raciai, étnicos ou religiosos.
..............................................................................................." (NR)
Art. 3o O art. 4o da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte  
redação:
"Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, 
inclusive,  evitar  o  dano  ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  à  honra  e  à 
dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico." 
(NR)
Art. 4o A alínea "b" do inciso V do caput do art. 5o da Lei no 7.347, de 1985, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o .....................................................................................
..................................................................................................
V - .........................................................................................
....................................................................................................
b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao  consumidor,  à  ordem  econômica,  à  livre  concorrência,  aos  direitos  de 
grupos  raciais,  étnicos  ou  religiosos  ou  ao  patrimônio  artístico,  estético, 
histórico, turístico e paisagístico.
..............................................................................................." (NR)
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 2014; 193o da Independência e 126o da República.
DILMA ROUSSEFF,  José Eduardo Cardozo, Gilberto Carvalho, Luiza Helena  
de Bairros, Ideli Salvatti.

P O R T A R I A S

PORTARIA Nº 1.698, DE 31 DE MARÇO DE 2014. (DEJT de 04/04/2014 – 
TRT  da  4ª  Região)  A  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e 
considerando o contido na Resolução nº 169, de 31 de janeiro de 2013, com as 
alterações implementadas pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça, RESOLVE:
Art. 1º Considera-se mão de obra residente aquela em que o Edital de Licitação 
estabelece  que  os  serviços  serão  realizados  nas  dependências  do  órgão 
contratante, indique o perfil e requisitos técnicos do profissional a ser alocado 
na execução do contrato e haja estabelecimento, pelo órgão contratante ou 
pela empresa, do valor do salário a ser pago ao profissional.
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Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de mão de obra residente as 
obras (artigo 6º,  inciso I,  da Lei n.  8.666/93) e os serviços de manutenção, 
quando não disponibilizado plantão técnico nas dependências do Tribunal.
Art. 2º Dos pagamentos mensais a serem realizados às empresas contratadas 
na forma do artigo 1º desta Portaria serão retidas e depositadas em banco 
oficial  as  provisões  de  encargos  trabalhistas  relativas  a  férias,  1/3 
constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem 
como a incidência dos encargos previdenciários (INSS / SESI / SESC / SENAI / 
SENAC / INCRA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / FGTS /RAT / FAT / SEBRAE, etc.) 
e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.
§1º  Os depósitos  a que alude o  caput  serão efetivados em conta  depósito 
vinculada - bloqueada para movimentação - aberta em nome da contratada e 
por  contrato,  unicamente para  essa finalidade,  cuja  movimentação somente 
será possível após autorização do Ordenador de Despesas ou servidor por ele 
designado.
§2º As provisões para contingenciamento levarão em conta o percentual de 
32,86% (trinta e dois vírgula oitenta e seis por cento) incidente sobre o valor 
constante  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  apresentada  pela 
empresa  no momento  da licitação,  sem prejuízo  da retenção,  na  fonte,  da 
tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria.
§3º Homologado o certame, a assinatura do contrato decorrente deverá ser 
precedida  da  emissão  da  nota  de  empenho  pertinente  e  da  solicitação  de 
abertura  da  conta-depósito  vinculada,  por  intermédio  de  aplicativo 
disponibilizado  por  banco  oficial,  cujos  procedimentos  ficarão  a  cargo  do 
Ordenador de Despesas ou servidor por ele designado.
§4º  Na impossibilidade de utilização do aplicativo mencionado no parágrafo 
anterior, o Ordenador de Despesas ou servidor por ele designado oficiará ao 
banco oficial solicitando a abertura da conta-depósito destinada aos depósitos 
dos valores glosados.
Art. 3º No decorrer da execução contratual, o encaminhamento do processo à 
Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças,  para  fins  de  pagamento,  deverá  ser 
precedido do ateste do gestor/fiscal do contrato na nota fiscal apresentada pela 
contratada,  bem  como  da  juntada  de  toda  a  documentação  necessária  à 
conferência  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  para  fins  do 
contingenciamento previsto nesta norma.
Art.  4º  Os  valores  provisionados  poderão  ser  resgatados  mediante  prévia 
autorização do Ordenador  de  Despesas  ou servidor  por  ele  designado nas 
seguintes hipóteses:
I - resgate da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – dos 
valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias 
que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no art.  2º  desta 
Portaria,  desde  que  comprovado  tratar-se  de  empregados  alocados  pela 
empresa contratada para prestação dos serviços contratados; e
II - movimentação dos recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação – diretamente para a conta-corrente dos empregados alocados 
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na execução do contrato, desde que para o pagamento de verbas trabalhistas 
que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no art.  2º  desta 
Portaria.
III – liberação do saldo da conta-depósito vinculada ao final do contrato, desde 
que comprovada, por parte da contratada, a quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
§1º Para resgatar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação  –  conforme  previsto  no  inciso  I  deste  artigo,  a  empresa 
contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá 
apresentar ao gestor/fiscal do contrato os documentos comprobatórios de que 
efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no art. 2º desta 
Portaria.
§2º  Após  a  conferência  dos  documentos  pelo  gestor/fiscal  do  contrato,  o 
expediente  será encaminhado à Secretaria  de Orçamento e Finanças,  para 
análise dos cálculos.
§3º O Ordenador de Despesas ou servidor por este designado expedirá, após a 
confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização de 
que trata o inciso I deste artigo, encaminhando a referida autorização ao banco 
no prazo máximo de dez dias úteis,  a contar da data da apresentação dos 
documentos comprobatórios pela contratada.
§4º Na situação descrita no inciso II deste artigo, o Ordenador de Despesas ou 
servidor por este designado solicitará ao banco que, no prazo de dez dias úteis, 
contados  da  data  da  transferência  dos  valores  para  a  conta-corrente  do 
beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos.
Art.  5º Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada – 
bloqueada  para  movimentação  –,  se  referirem  à  rescisão  do  contrato  de 
trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do 
contrato, com mais de um ano de serviço, o Tribunal deverá requerer, por meio 
da  contratada,  a  assistência  do  sindicato  da  categoria  a  que  pertencer  o 
empregado ou da autoridade do Ministério  do Trabalho para verificar se os 
termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos.
Parágrafo  único.  No  caso  de  o  sindicato  exigir  o  pagamento  antes  da 
assistência,  a  empresa  contratada  poderá  adotar  um  dos  procedimentos 
indicados nos incisos do art. 4º desta Portaria, devendo apresentar ao Tribunal, 
na situação consignada no inciso II do referido artigo, no prazo de dez dias 
úteis,  a  contar  do  dia  da transferência dos valores  liberados  para  a  conta-
corrente  do  empregado,  a  documentação  visada  pelo  sindicato  e  o 
comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários.
Art. 6º No edital de licitação e no contrato devem constar:
I – os percentuais das rubricas indicadas para fins de retenção;
II – os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta-
depósito vinculada, negociadas com o banco público oficial;
III – a indicação de que eventuais despesas para abertura e manutenção da 
conta-depósito  vinculada  deverão  ser  suportadas  na  taxa  de  administração 
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constante  na  proposta  comercial  da  empresa,  caso  não  seja  possível  a 
negociação prevista no inciso anterior;
IV  –  a  forma  e  o  índice  de  remuneração  dos  saldos  da  conta-depósito 
vinculada;
V  –  a  indicação  de  que  haverá  retenção  sobre  o  montante  mensal  do 
pagamento devido à empresa dos valores das rubricas previstas nesta Portaria;
VI – a indicação de que será retido do pagamento do valor mensal devido à 
contratada e depositado na conta-depósito vinculada o valor das despesas com 
a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta-depósito, caso o 
banco público promova desconto(s) diretamente na conta-depósito vinculada – 
bloqueada para movimentação –; e
VII  –  a  penalização  a  que  está  sujeita  a  contratada,  no  caso  de 
descumprimento  do  prazo  de  20  dias  para  apresentar  os  documentos 
necessários à abertura de conta-depósito vinculada, contados da solicitação do 
Tribunal.
Art.  7º  Os  contratos  firmados  antes  da  publicação  da  Resolução  CNJ  n. 
169/2013  devem  observar  a  Resolução  CNJ  n.  98/2009  e  o  regramento 
previsto na Portaria TRT4 n. 2.609/2011.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 6.761/13.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente do TRT da 4ª Região/RS

PORTARIA Nº 592, DE 28 DE ABRIL DE 2014 (DOU de 30/04/2014) Altera a 
Norma Regulamentadora n.º 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção e Reparação Naval.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO,  no  uso  das 
atribuições  que  lhe  conferem  o  inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  87  da 
Constituição  Federal  e  os  arts.  155  e  200  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:
Art. 1º O item 34.6 - Trabalhos em Altura - da Norma Regulamentadora n.º 34 
(Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da  Construção  e 
Reparação Naval), passa a vigorar com a seguinte redação:
34.6 Trabalhos em Altura 34.6.1. As medidas de proteção contra quedas de 
altura devem atender à NR-35 e ao disposto neste item.
34.6.2 Metodologia de Trabalho 34.6.2.1 Na execução do trabalho em altura 
devem ser tomadas as seguintes providências:
a) isolamento e sinalização de toda a área sob o serviço antes do início das 
atividades;
b) adoção de medidas para evitar a queda de ferramentas e materiais, inclusive 
no caso de paralisação dos trabalhos;
c) desenergização, bloqueio e etiquetagem de toda instalação elétrica aérea 
nas proximidades do serviço;
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d)  instalação  de  proteção  ou  barreiras  que  evitem  contato  acidental  com 
instalações elétricas aéreas, conforme procedimento da concessionária local, 
na inviabilidade técnica de sua desenergização;
e)  interrupção  imediata  do  trabalho  em  altura  em  caso  de  iluminação 
insuficiente  ou  condições  meteorológicas  adversas,  como  chuva  e  ventos 
superiores a quarenta quilômetros por hora, dentre outras.
34.6.2.2 Pode ser autorizada a execução de trabalho em altura em condições 
com ventos superiores a quarenta quilômetros por hora e inferiores a cinquenta 
e cinco quilômetros por hora, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a)  justificada  a  impossibilidade  do  adiamento  dos  serviços  por  meio  de 
documento apensado à APR, assinado por profissional de segurança e saúde 
no trabalho e pelo responsável pela execução dos serviços, consignando as 
medidas de proteção adicionais aplicáveis;
b)  realizada  mediante  operação  assistida  por  profissional  de  segurança  e 
saúde no trabalho e pelo responsável pela execução das atividades.
34.6.3 Escadas, rampas e passarelas 
34.6.3.1  A  transposição  de  pisos  com  diferença  de  nível  superior  a  trinta 
centímetros deve ser feita por meio de escadas ou rampas.
34.6.3.2 As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de 
pessoas e materiais devem possuir construção sólida, corrimão e rodapé.
34.6.3.3  Para  a  construção  de  escadas,  rampas  e  passarelas,  deve  ser 
utilizada  madeira  seca  e  de  boa  qualidade,  que  não  apresente  nós  e 
rachaduras que possam comprometer sua resistência, sendo vedado o uso de 
pintura para encobrir imperfeições.
Escadas
34.6.3.4 Nos trabalhos a quente, é vedada a utilização de escadas de madeira.
34.6.3.5 As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em 
função do fluxo de trabalhadores, com largura mínima de oitenta centímetros, e 
patamar intermediário pelo menos a cada dois metros e noventa centímetros 
de altura, com largura e comprimento, no mínimo, iguais à largura da escada.
34.6.3.6 As escadas de mão devem ser de uso restrito a acessos provisórios e 
serviços de pequeno porte, e:
a)  ser  dimensionadas  com  até  sete  metros  de  extensão  e  espaçamento 
uniforme entre os degraus, variando entre vinte e cinco e trinta centímetros;
b) ser instaladas de forma a ultrapassar em um metro o piso superior;
c) ser fixadas nos pisos inferior e superior ou possuir dispositivo que impeça o 
seu escorregamento;
d) possuir degraus antiderrapantes; e 
e) ser apoiadas em piso resistente.
34.6.3.7 É proibida a utilização de escadas de mão com montante único e junto 
a redes e equipamentos elétricos desprotegidos. 
34.6.3.8 É vedada a colocação de escadas de mão nas proximidades de portas 
ou áreas de circulação, de aberturas e vãos e em locais onde haja risco de 
queda de objetos ou materiais.
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34.6.3.9 As escadas de abrir devem ser rígidas, estáveis e possuir dispositivos 
que as mantenham com abertura constante e comprimento máximo de seis 
metros quando fechadas.
34.6.3.10 As escadas extensíveis devem possuir dispositivo limitador de curso, 
colocado no quarto vão a contar da catraca ou, caso não haja o limitador de 
curso,  devem  permitir  uma  sobreposição  de  no  mínimo  um  metro  quando 
estendidas.
34.6.3.11 As escadas fixas, tipo marinheiro, que possuam seis metros ou mais 
de altura, devem possuir:
a) gaiola protetora a partir de dois metros acima da base até um metro acima 
da última superfície de trabalho;
b) patamar intermediário de descanso, protegido por guardacorpo e rodapé, 
para cada lance de nove metros.
Rampas e passarelas
34.6.3.12  As  rampas  e  passarelas  provisórias  devem  ser  construídas  e 
mantidas em perfeitas condições de uso e segurança.
34.6.3.13 As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, 
não ultrapassando trinta graus de inclinação em relação ao piso.
34.6.3.14  Nas  rampas  provisórias  com inclinação  superior  a  dezoito  graus, 
devem ser fixadas peças transversais, espaçadas em quarenta centímetros, no 
máximo, para apoio dos pés.
34.6.3.15 Não devem existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do 
terreno.
34.6.3.16  Os  apoios  das  extremidades  das  passarelas  devem  ser 
dimensionados em função do comprimento total das mesmas e das cargas a 
que estarão submetidas.
34.6.4 Plataformas Fixas
34.6.4.1  As  plataformas  devem  ser  projetadas,  aprovadas,  instaladas  e 
mantidas de modo a suportar as cargas máximas permitidas.
34.6.4.2 O projeto de plataformas e de sua estrutura de sustentação e fixação 
deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.
34.6.4.3 A memória de cálculo do projeto de plataformas deve ser mantida no 
estabelecimento.
34.6.4.4 É proibida a utilização de quaisquer meios para se atingir lugares mais 
altos sobre o piso de trabalho de plataformas.
34.6.4.5 Deve ser afixada nas plataformas, de forma visível e indelével, placa 
contendo a indicação da carga máxima permitida.
34.6.5 Plataformas Elevatórias
34.6.5.1 As plataformas de trabalho com sistema de movimentação vertical em 
pinhão  e  cremalheira  e  as  plataformas  hidráulicas  devem  observar  as 
especificações  técnicas  do  fabricante  quanto  à  montagem,  operação, 
manutenção,  desmontagem  e  inspeções  periódicas,  sob  responsabilidade 
técnica de profissional legalmente habilitado.
34.6.5.2  Em caso de equipamentos importados,  os  projetos,  especificações 
técnicas  e  manuais  de  montagem,  operação,  manutenção,  inspeção  e 
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desmontagem devem ser revisados e referendados por profissional legalmente 
habilitado no país, atendendo o previsto nas normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou de entidades internacionais por ela 
referendadas, ou, ainda, outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
34.6.5.3 Os manuais de orientação do fabricante, em língua portuguesa, devem 
estar à disposição no estabelecimento.
34.6.5.4 A instalação, manutenção e inspeção periódica das plataformas de 
trabalho  devem  ser  feitas  por  trabalhador  capacitado,  sob  supervisão  e 
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.
34.6.5.5  Os  equipamentos  da  plataforma  elevatória  somente  devem  ser 
operados por trabalhador capacitado.
34.6.5.6  Todos  os  trabalhadores  usuários  de  plataformas  devem  receber 
orientação quanto ao correto carregamento e posicionamento dos materiais na 
plataforma.
34.6.5.7  O  responsável  pela  verificação  diária  das  condições  de  uso  dos 
equipamentos  deve  receber  manual  de  procedimentos  para  a  rotina  de 
verificação diária.
34.6.5.8 A capacidade de carga mínima no piso de trabalho deve ser de cento 
e cinquenta quilogramas-força por metro quadrado.
34.6.5.9  As  extensões  telescópicas,  quando  utilizadas,  devem  oferecer  a 
mesma resistência do piso da plataforma.
34.6.5.10 São proibidas a improvisação na montagem de trechos em balanço e 
a interligação de plataformas.
34.6.5.11 É responsabilidade do fabricante ou locador a indicação dos esforços 
na estrutura e apoios das plataformas, bem como a indicação dos pontos que 
resistam a esses esforços.
34.6.5.12  A  área  sob  as  plataformas  de  trabalho  deve  ser  devidamente 
sinalizada e delimitada, sendo proibida a circulação de trabalhadores dentro 
daquele espaço.
34.6.5.13 As plataformas elevatórias devem dispor de:
a)  sistema  de  sinalização  sonora  acionado  automaticamente  durante  sua 
subida e descida;
b) botão de parada de emergência no painel de comando;
c) dispositivos de segurança que garantam o perfeito nivelamento no ponto de 
trabalho, que não pode exceder a inclinação máxima indicada pelo fabricante.
34.6.5.14 No percurso vertical das plataformas não pode haver interferências 
que obstruam seu livre deslocamento.
34.6.5.15 Em caso de pane elétrica, os equipamentos devem ser dotados de 
dispositivos mecânicos de emergência que mantenham a plataforma parada 
permitindo  o  alívio  manual  por  parte  do  operador,  para  descida  segura  da 
mesma até sua base.
34.6.5.16 O último elemento superior da torre deve ser cego, não contendo 
engrenagens de cremalheira, de forma a garantir que os roletes permaneçam 
em contato com as guias.
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34.6.5.17 Os elementos de fixação utilizados no travamento das plataformas 
devem ser devidamente dimensionados para suportar  os esforços indicados 
em projeto.
34.6.5.18 Os espaçamentos entre as ancoragens ou entroncamentos devem 
obedecer às especificações do fabricante e ser indicados no projeto.
34.6.5.19 A ancoragem da torre é obrigatória quando a altura desta for superior 
a nove metros.
34.6.5.20  A  utilização  das  plataformas  elevatórias  sem  ancoragem  ou 
entroncamento  deve  seguir  rigorosamente  as  condições  de  cada  modelo 
indicadas pelo fabricante.
34.6.5.21 No caso de utilização de plataformas elevatórias com chassi móvel, 
este  deve  estar  devidamente  nivelado,  patolado  e/ou  travado  no  início  da 
montagem das torres verticais de sustentação das plataformas, permanecendo 
dessa forma durante seu uso e desmontagem.
34.6.5.22  Os  guarda-corpos,  inclusive  nas  extensões  telescópicas,  devem 
atender  ao  previsto  no  item  34.11.16  e  observar  as  especificações  do 
fabricante, não sendo permitido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer 
outro material flexível.
34.6.5.23 Os equipamentos, quando fora de serviço, devem estar no nível da 
base, desligados e protegidos contra acionamento não autorizado.
34.6.5.24  As  plataformas  de  trabalho  devem  ter  seus  acessos  dotados  de 
dispositivos eletroeletrônicos que impeçam sua movimentação quando abertos.
34.6.5.25 É proibida a utilização das plataformas elevatórias de trabalho para o 
transporte de pessoas e materiais não vinculados aos serviços em execução.
34.6.6 Acesso por Corda
34.6.6.1  Na  execução  das  atividades  com  acesso  por  cordas  devem  ser 
utilizados  procedimentos  técnicos  de  escalada  industrial,  conforme 
estabelecido  em norma  técnica  nacional  ou,  na  sua  ausência,  em  normas 
internacionais.
34.6.6.2  A  empresa  responsável  pelo  serviço  e  a  equipe  de  trabalhadores 
devem ser certificadas em conformidade com norma técnica nacional ou, na 
sua ausência, com normas internacionais.
34.6.6.3 A equipe de trabalho deve ser capacitada para resgate em altura e 
composta por, no mínimo, três pessoas, sendo um supervisor.
34.6.6.4 Para cada local de trabalho deve haver um plano de autorresgate e 
resgate dos profissionais.
34.6.6.5 Durante a execução da atividade, o trabalhador deve estar conectado 
a, pelo menos, dois pontos de ancoragem.
34.6.6.6 Devem ser utilizados equipamentos e cordas que sejam certificados 
em  conformidade  com  normas  nacionais  ou,  na  ausência  dessas,  normas 
internacionais.
34.6.6.7  Os  equipamentos  utilizados  para  acesso  por  corda  devem  ser 
armazenados e mantidos conforme recomendação do fabricante/fornecedor.
34.6.6.8 As informações do fabricante/fornecedor devem ser mantidas de modo 
a permitir a rastreabilidade.
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34.6.6.9 O trabalho de acesso por corda deve ser interrompido imediatamente 
em  caso  de  iluminação  insuficiente  e  condições  meteorológicas  adversas, 
como  chuva  e  ventos  superiores  a  quarenta  quilômetros  por  hora,  dentre 
outras.
34.6.6.9.1 Pode ser autorizada a execução de trabalho em altura utilizando 
acesso  por  cordas  em  condições  com  ventos  superiores  a  quarenta 
quilômetros por hora e inferiores a quarenta e seis quilômetros por hora, desde 
que atendidos os seguintes requisitos:
a) justificada a impossibilidade do adiamento dos serviços mediante documento 
apensado à APR, assinado por profissional de segurança e saúde no trabalho 
e pelo responsável pela execução dos serviços, consignando as medidas de 
proteção adicionais aplicáveis;
b)  realizada  mediante  operação  assistida  por  profissional  de  segurança  e 
saúde no trabalho e pelo responsável pela execução das atividades.
34.6.6.10 A equipe de trabalho deve portar rádio comunicador ou equipamento 
de telefonia similar.
34.6.7 Plataformas para trabalho em altura inferior a 2,00m.
34.6.7.1  Para  trabalhos executados  em altura  inferior  a  2,00 (dois  metros), 
podem ser usadas plataformas, as quais devem a) ter capacidade de carga 
indicada de forma indelével;
b) dispor de meio de acesso incorporado à mesma;
c) dispor de guarda-corpo com altura mínima de 1,00m (um metro) com vãos 
inferiores a 50 cm;
d) dispor de rodapé com 20 cm de altura, no caso de plataformas com pisos 
acima de 1,00m (um metro).
34.6.7.1.1 É proibido o uso de estrutura de madeira.
34.6.7.1.2 No caso de plataformas sobre rodízios essas devem adicionalmente:
a) ser dotadas de travas;
b) ser apoiadas somente sobre superfícies horizontais planas.
Art. 2º Renumerar o item 34.16 - Glossário, aprovado pela Portaria SIT nº 200, 
de 20 de janeiro de 2011, que passa a vigorar
com a numeração 34.17.
Art.  3º  Renumerar  o  item  34.15  -  Disposições  Finais  -  e  seus  subitens, 
aprovados pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, que passam a 
vigorar conforme quadro abaixo:
Item Renumerado para:
34.15 34.16
34.15.1 34.16.1
34.15.2 34.16.2
34.15.3 34.16.3
34.15.4 34.16.4
34.15.5 34.16.5
34.15.5.1 34.16.5.1
34.15.5.2 34.16.5.2
34.15.6 34.16.6
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34.15.7 34.16.7
34.15.8 34.16.8
34.15.8.1 34.16.8.1
34.15.8.2 34.16.8.2
34.15.8.3 34.16.8.3
34.15.9 34.16.9
34.15.9.1 34.16.9.1
34.15.10 34.16.10
34.15.11 34.16.11
34.15.12 34.16.12
Art. 4º Inserir o item 34.15 - Fixação e Estabilização Temporária de Elementos 
Estruturais - na Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), com a seguinte 
redação:
34.15 - Fixação e Estabilização Temporária de Elementos Estruturais 
34.15.1  São  consideradas  fixação  e  estabilização  temporária  elementos 
estruturais  as  atividades  onde  um  conjunto  de  elementos  é  disposto  em 
posição de equilíbrio estável, mediante a utilização de dispositivos temporários, 
ponteamentos, apoios especiais ou suporte por equipamento de guindar.
34.15.1.1  O  disposto  neste  item  se  aplica  nas  fases  de  processamento, 
submontagem, montagem, edificação, reparo, retrabalho e estocagem vertical 
de peças.
34.15.1.2 A atividade de fixação ou estabilização temporária deve estar sob a 
responsabilidade  técnica  de  profissional  legalmente  habilitado,  indicado 
formalmente pelo empregador.
34.15.1.3 Cabe ao responsável técnico, em conformidade com as tabelas do 
Anexo II:
a) classificar os elementos estruturais sobre os quais se aplica o disposto neste 
item, considerando, no mínimo, peso e área vélica;
b) estabelecer o procedimento para as atividades de fixação e estabilização.
34.15.1.4 A classificação do elemento estrutural, considerando seu peso e área 
vélica,  deve  atender  à  situação  mais  crítica  para  selecionar  o  tipo  de 
procedimento de estabilização (geral - G ou específico - E, citados nas tabelas 
do Anexo II) a ser adotado durante a fixação e estabilização.
34.15.2 O procedimento geral - G deve conter no mínimo:
a)  sistema  de  fixação  e  estabilização  do  elemento  estrutural  através  de 
equipamento de guindar e/ou dispositivos temporários;
b) sequência de execução das atividades;
c) inspeções;
d) responsabilidades.
34.15.3 O procedimento específico - E, além do descrito no item 34.15.2, deve 
contemplar:
a) Análise de Risco;
b) Permissão de Trabalho;
c) isolamento e sinalização;
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d) representação mediante tabelas, esquemas ou desenhos específicos;
e) fundamentação em memória de cálculo estrutural específica.
34.15.4 As atividades de fixação e estabilização devem ser supervisionadas 
por  Responsável  Operacional  -  RO  previamente  capacitado  nos 
procedimentos,  sob a responsabilidade do profissional  legalmente  habilitado 
definido no item 34.15.1.2.
34.15.4.1 Somente o RO deve autorizar a liberação do equipamento de guindar 
ou remoção dos dispositivos temporários.
34.15.5 A remoção dos dispositivos temporários deve ser realizada quando o 
elemento estrutural se encontrar em uma das seguintes situações:
a) fixado de forma permanente;
b)  fixado  por  processo  de  soldagem  temporária,  em  conformidade  com  o 
procedimento de trabalho;
c) sustentado por equipamento de guindar.
Art.  5º Inserir  no glossário  da Norma Regulamentadora nº34 -  Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval - as 
seguintes definições:
Área vélica: maior área da peça exposta à ação do vento.
Dispositivos temporários de fixação ou estabilização:  equipamentos e peças 
utilizadas  para  unir  ou suportar  temporariamente  elementos estruturais,  tais 
como  talhas,  tifor,  guias  de  espera,  vigas  provisórias,  olhais,  reforços, 
cachorros, borboletas etc.
Elemento estrutural:  peça utilizada na edificação de embarcações ou outras 
estruturas flutuantes, tais como bloco, antepara, piso, reforço e hastilha.
Art. 6º Inserir o Anexo II na Norma Regulamentadora nº 34 - Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval -, nos 
termos a seguir:
Vide tabelas - Anexo II, págs. 134/135.

PORTARIA Nº 593, DE 28 DE ABRIL DE 2014 (DOU de 30/04/2014) Aprova o 
Anexo I - Acesso por Cordas – da Norma Regulamentadora n.º 35 – Trabalho 
em Altura.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO,  no  uso  das 
atribuições  que  lhe  conferem  o  inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  87  da 
Constituição  Federal  e  os  arts.  155  e  200  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:
Art. 1º Inserir o Anexo I - Acesso por Cordas - na Norma Regulamentadora n.º 
35 - Trabalho em Altura, aprovada pela Portaria n.º 313, de 23 de março de 
2012, com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Inserir, no glossário da Norma Regulamentadora n.º 35 - Trabalho em 
Altura -, aprovada pela Portaria n.º 313, de 23 de março de 2012, as seguintes 
definições:
Equipamentos auxiliares: equipamentos utilizados nos trabalhos de acesso por 
corda que completam o cinturão tipo paraquedista, talabarte, trava quedas e 

14



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

corda,  tais  como:  conectores,  bloqueadores,  anéis  de  cintas  têxteis,  polias, 
descensores, ascensores, dentre outros.
Operação  Assistida:  atividade  realizada  sob  supervisão  permanente  de 
profissional  com  conhecimentos  para  avaliar  os  riscos  nas  atividades  e 
implantar medidas para controlar, minimizar ou neutralizar tais riscos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com exceção 
dos itens 2.1, alínea "b", e 3.2 do Anexo I - Acesso por Cordas, que entrarão 
em vigor seis meses após a publicação deste ato.
Parágrafo único. Durante o decurso do prazo acima indicado os profissionais 
autorizados que executam atividades de acesso por cordas devem comprovar 
sua proficiência na atividade conforme item 35.4.1.1.
MANOEL DIAS

ANEXO I - ACESSO POR CORDAS
1. Campo de Aplicação
1.1 Para fins desta Norma Regulamentadora considera-se acesso por corda a 
técnica  de  progressão  utilizando  cordas,  com  outros  equipamentos  para 
ascender,  descender  ou  se  deslocar  horizontalmente,  assim  como  para 
posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporando dois sistemas 
de segurança fixados de forma independente, um como forma de acesso e o 
outro  como  corda  de  segurança  utilizado  com  cinturão  de  segurança  tipo 
paraquedista.
1.2 Em situações de trabalho em planos inclinados, a aplicação deste anexo 
deve ser estabelecida por Análise de Risco.
1.3 As disposições deste anexo não se aplicam nas seguintes situações:
a) atividades recreacionais, esportivas e de turismo de aventura;
b) arboricultura;
c) serviços de atendimento de emergência destinados a salvamento e resgate 
de pessoas que não pertençam à própria equipe de acesso por corda.
2. Execução das atividades 
2.1 As atividades com acesso por cordas devem ser executadas:
a) de acordo com procedimentos em conformidade com as normas técnicas 
nacionais vigentes;
b)  por  trabalhadores  certificados  em  conformidade  com  normas  técnicas 
nacionais vigentes de certificação de pessoas;
c) por equipe constituída de pelo menos dois trabalhadores, sendo um deles o 
supervisor.
2.1.1  O  processo  de  certificação  desses  trabalhadores  contempla  os 
treinamentos inicial e periódico previstos nos subitens 35.3.1 e 35.3.3 da NR-
35.
2.2 Durante a execução da atividade o trabalhador deve estar conectado a pelo 
menos duas cordas em pontos de ancoragem independentes.
2.2.1 A execução da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma 
corda  pode  ser  permitida  se  atendidos  cumulativamente  aos  seguintes 
requisitos:
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a) for evidenciado na análise de risco que o uso de uma segunda corda gera 
um risco superior;
b) sejam implementadas medidas suplementares, previstas na análise de risco, 
que garantam um desempenho de segurança no mínimo equivalente ao uso de 
duas cordas.
3. Equipamentos e cordas
3.1 As cordas utilizadas devem atender aos requisitos das normas técnicas 
nacionais.
3.2. Os equipamentos auxiliares utilizados devem ser certificados de acordo 
com  normas  técnicas  nacionais  ou,  na  ausência  dessas,  de  acordo  com 
normas técnicas internacionais.
3.2.1  Na  inexistência  de  normas  técnicas  internacionais,  a  certificação  por 
normas  estrangeiras  pode  ser  aceita  desde  que  atendidos  aos  requisitos 
previstos na norma europeia (EN).
3.3  Os  equipamentos  e  cordas  devem  ser  inspecionados  nas  seguintes 
situações:
a) antes da sua utilização;
b) periodicamente, com periodicidade mínima de seis meses.
3.3.1 Em função do tipo de utilização ou exposição a agentes agressivos, o 
intervalo entre as inspeções deve ser reduzido.
3.4  As  inspeções  devem  atender  às  recomendações  do  fabricante  e  aos 
critérios estabelecidos na Análise de Risco ou no Procedimento Operacional.
3.4.1 Todo equipamento ou corda que apresente defeito, desgaste, degradação 
ou deformação deve ser recusado, inutilizado e descartado.
3.4.2  A  Análise  de  Risco  deve  considerar  as  interferências  externas  que 
possam comprometer a integridade dos equipamentos e cordas.
3.4.2.1  Quando  houver  exposições  a  agentes  químicos  que  possam 
comprometer a integridade das cordas ou equipamentos, devem ser adotadas 
medidas  adicionais  em conformidade  com as  recomendações  do fabricante 
considerando as tabelas de incompatibilidade dos produtos identificados com 
as cordas e equipamentos.
3.4.2.2  Nas  atividades  nas  proximidades  de  sistemas  energizados  ou  com 
possibilidade de energização, devem ser adotadas medidas adicionais.
3.5 As inspeções devem ser registradas:
a) na aquisição;
b) periodicamente;
c) quando os equipamentos ou cordas forem recusados.
3.6  Os  equipamentos  utilizados  para  acesso  por  corda  devem  ser 
armazenados e mantidos conforme recomendação do fabricante ou fornecedor.
4. Resgate
4.1 A equipe de trabalho deve ser capacitada para autorresgate e resgate da 
própria equipe.
4.2  Para  cada  frente  de  trabalho  deve  haver  um  plano  de  resgate  dos 
trabalhadores.
5. Condições impeditivas
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5.1 Além das condições impeditivas identificadas na Análise de Risco, como 
estabelece o item 35.4.5.1, alínea ¨j¨ da NR-35, o trabalho de acesso por corda 
deve ser interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a quarenta 
quilômetros por hora.
5.2 Pode ser autorizada a execução de trabalho em altura utilizando acesso por 
cordas em condições com ventos superiores a quarenta quilômetros por hora e 
inferiores  a  quarenta  e  seis  quilômetros  por  hora,  desde que atendidos  os 
seguintes requisitos:
a) justificar a impossibilidade do adiamento dos serviços mediante documento 
assinado pelo responsável pela execução dos serviços;
b)  elaborar  Análise de Risco complementar  com avaliação dos riscos,  suas 
causas,  consequências  e  medidas  de  controle,  efetuada  por  equipe 
multidisciplinar  coordenada  por  profissional  qualificado  em  segurança  do 
trabalho ou, na inexistência deste, pelo responsável pelo cumprimento desta 
norma,  anexada  à  justificativa,  com  as  medidas  de  proteção  adicionais 
aplicáveis, assinada por todos os participantes;
c) implantar medidas adicionais de segurança que possibilitem a realização das 
atividades; 
d) ser realizada mediante operação assistida pelo supervisor das atividades.

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  24/2011  (REPUBLICAÇÃO)  (Texto 
compilado com as alterações promovidas pela Resolução Administrativa 
nº 07/2014) (DEJT de 14/04/2014 – TRT da 4ª Região) O ÓRGÃO ESPECIAL 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições  legais  e  regimentais,  na  sessão  ordinária  realizada  nesta  data, 
CONSIDERANDO a Meta nº 5 do CNJ para 2011 - Criar um núcleo de apoio  
de  execução-,  destinada  especificamente  à  Justiça  do  Trabalho; 
CONSIDERANDO a sugestão apresentada pelo Grupo de Trabalho por meio 
da Portaria nº 3.186, de 01 de agosto de 2011, RESOLVEU, por unanimidade 
de votos, estabelecer o que segue:
Art. 1º Criar o Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região.
Art. 2º O Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região terá como membros natos:
I – o Desembargador-Presidente da Seção Especializada em Execução, que o 
coordenará;
II – o Juiz Diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre;
III – o Juiz Gestor da Execução no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;
IV – um Juiz Titular de Vara do Trabalho;
V – um Juiz do Trabalho Substituto;
VI – um representante indicado pela Corregedoria Regional;
VII – um representante indicado Vice-Corregedoria;
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VIII – um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho;
IX – um oficial de justiça avaliador.
Art. 3º Ao Núcleo de Apoio à Execução, que tem função orientadora, caberá, 
entre outras atribuições, propor à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho 
da  4ª  Região  ações  a  serem  adotadas  pelo  Juízo  Auxiliar  de  Execução, 
instituído  pela  Portaria  Conjunta  nº  7.472/2013,  a  fim  de  garantir  maior 
celeridade e efetividade na prestação jurisdicional.
Art.  4º  A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação.
Tomaram parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  Denis  Marcelo  de 
Lima Molarinho, João Ghisleni Filho, Carlos Alberto Robinson, Juraci Galvão 
Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, João Pedro Silvestrin, 
Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Vania 
Maria  Cunha  Mattos,  Denise  Pacheco  e  Ana  Luiza  Heineck  Kruse,  sob  a 
presidência  da Exma.  Desembargadora  Maria  Helena Mallmann,  Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio 
Camargo dos Santos. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2011. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2014 (DEJT de 14/04/2014 – TRT da 
4ª Região)  Altera a Resolução Administrativa nº 24/2011,  a  qual  instituiu o 
Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O 
ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
ocorrida nesta data, CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa 
nº 24/2011, que criou o Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, em atendimento à Meta nº 5 de 2011 estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Justiça;  CONSIDERANDO  os termos do Ofício TRT4 
NAE  nº  01/2014,  protocolado  sob  o  nº  002118-1/1,  que  propõe  alterar  a 
composição do Núcleo de Apoio à Execução para substituir os Juízes Diretores 
de Foro do interior do Estado por um Juiz Titular de Vara do Trabalho e um Juiz 
do Trabalho Substituto, bem como incluir, entre as atribuições afetas ao Núcleo 
de Apoio à Execução, a proposição de ações a serem adotadas pelo Juízo 
Auxiliar  de  Execução,  a  fim  de  garantir  maior  celeridade  e  efetividade  na 
prestação jurisdicional, RESOLVE, por unanimidade: Art. 1º Alterar os arts. 2º e 
3º  da  Resolução  Administrativa  nº  24/2011,  que  passam  a  ter  a  seguinte 
redação:  Art.  2º  O  Núcleo  de  Apoio  à  Execução  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho  da  4ª  Região  terá  como  membros  natos:  I  –  o  Desembargador-
Presidente da Seção Especializada em Execução, que o coordenará; II – o Juiz 
Diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre; III – o Juiz Gestor da Execução no 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; IV – um Juiz Titular de Vara do 
Trabalho; V – um Juiz do Trabalho Substituto; VI – um representante indicado 
pela  Corregedoria  Regional;  VII  –  um  representante  indicado  Vice-
Corregedoria; VIII – um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho; IX – um 
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oficial de justiça avaliador. Art. 3º Ao Núcleo de Apoio à Execução, que tem 
função orientadora, caberá, entre outras atribuições, propor à Presidência do 
Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª  Região ações a serem adotadas pelo 
Juízo Auxiliar de Execução, instituído pela Portaria Conjunta nº 7.472/2013, a 
fim de garantir maior celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. 
Art. 2º Acrescentar o art. 4º na Resolução Administrativa nº 24/2011, com a 
seguinte redação: Art. 4º A presente Resolução Administrativa entra em vigor 
na data de sua publicação. Art. 3º Republique-se a Resolução Administrativa nº 
24/2011, com as alterações promovidas pela presente. Art. 4º Esta Resolução 
Administrativa entra em vigor na data da sua publicação. Tomaram parte na 
sessão os  Exmos.  Desembargadores Juraci  Galvão Júnior,  Rosane Serafini 
Casa Nova, Ana Luiza Heineck Kruse, Beatriz Renck, Cláudio Antônio Cassou 
Barbosa,  Denise  Pacheco,  Francisco Rossal  de  Araújo,  Tânia  Regina Silva 
Reckziegel, Raul Zoratto Sanvicente, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo 
Carvalho  Fraga,  José  Felipe  Ledur,  Luiz  Alberto  de  Vargas,  Maria  Cristina 
Schaan Ferreira e Marçal Henri dos Santos Figueiredo, sob a presidência da 
Exma.  Desembargadora  Cleusa  Regina  Halfen,  Presidente  deste  Tribunal. 
Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Paulo Borges da Fonseca 
Seger. Porto Alegre, 11 de abril de 2014. Cláudia Regina Schröder, Secretária 
do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2014. (DEJT de 14/04/2014 – TRT da 
4ª Região)  Dispõe sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus da 4ª Região durante a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
ocorrida  nesta  data,  CONSIDERANDO  o  calendário  de  jogos  da  Copa  do 
Mundo da FIFA Brasil 2014, a qual será realizada no Brasil, com a participação 
da  Seleção  Brasileira  de  Futebol,  de  12.06.2014  a  13.07.2014; 
CONSIDERANDO  que o Município de Porto Alegre foi escolhido para sediar 
alguns jogos desse evento;  CONSIDERANDO  a proximidade dos prédios do 
Foro Trabalhista de Porto Alegre e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região do Estádio Beira-Rio, em que ocorrerão os jogos do Município de Porto 
Alegre;  CONSIDERANDO  a grande concentração de veículos e de pessoas 
nas  imediações  do  Estádio  Beira-Rio,  sediador  dos  jogos,  bem  como  as 
notícias acerca do fechamento de vias públicas próximas à Justiça do Trabalho 
da  Capital;  CONSIDERANDO  a  preservação  dos  interesses  dos 
jurisdicionados; CONSIDERANDO a competência do Órgão Especial para fixar  
os  horários  de  funcionamento  dos  serviços  e  das  unidades  judiciárias  da  
região, forte no art. 25, II, do Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE, por 
unanimidade: 
Art. 1º  Nos dias 18, 25 e 30.06.2014, em que ocorrerão jogos da  Copa do 
Mundo  da  FIFA  Brasil  2014  no  Município  de  Porto  Alegre,  não  haverá 
expediente  no  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  e  no  Foro 
Trabalhista de Porto Alegre.  Parágrafo único.  Nas datas referidas no  caput, 
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haverá suspensão dos prazos processuais, exceto dos prazos em curso nos 
processos em trâmite no sistema PJe-JT. 
Art.  2º  Nos dias 12,  17 e 23.06.2014,  em que ocorrerão jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol, haverá expediente em todas as unidades de 1º e de 2º  
graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região das 8h às 14h. § 1º O disposto no 
caput também se aplica à realização de audiências. § 2º Aplicam-se aos prazos 
processuais que se encerrarem nas datas referidas no caput o disposto no art. 
184,  §  1º,  II,  do  CPC,  à exceção dos prazos em curso nos processos em 
trâmite no sistema PJe-JT. 
Art.  3º  Revogam-se a Portaria  nº  1.423/2014 e  as  demais  disposições em 
contrário. 
Art.  4º  Esta  Resolução  Administrativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, Ana Luiza Heineck Kruse, Beatriz Renck, Cláudio 
Antônio Cassou Barbosa, Denise Pacheco, Francisco Rossal de Araújo, Tânia 
Regina  Silva  Reckziegel,  Raul  Zoratto  Sanvicente,  Ana  Rosa  Pereira  Zago 
Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, José Felipe Ledur, Luiz Alberto de Vargas, 
Maria Cristina Schaan Ferreira e Marçal Henri dos Santos Figueiredo, sob a 
presidência  da  Exma.  Desembargadora  Cleusa  Regina  Halfen,  Presidente 
deste  Tribunal.  Presente  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho  o  Dr.  Paulo 
Borges da Fonseca Seger. Porto Alegre, 11 de abril de 2014. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

E D I T A I S

EDITAL  SAM  Nº  13/2014  (DEJT  de  09/04/2014  –  TRT  da  4ª  Região)  A 
DESEMBARGADORA-CORREGEDORA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o que consta no Art.  3º,  § 1º, do Provimento Conjunto nº 
1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, FAZ SABER aos Juízes do 
Trabalho Substitutos do Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª Região o que 
segue:  I  – Encontram-se abertas,  para fins de lotação de Juiz  do Trabalho 
Substituto, duas vagas nas seguintes circunscrições: 17ª Circunscrição – 17ª 
Vara do Trabalho de Porto Alegre – uma vaga; 51ª Circunscrição – Varas do 
Trabalho de Pelotas (1ª a 4ª) – uma vaga. II – As vagas são decorrentes da 
promoção  das  Juízas  do  Trabalho  Substitutas  Adriana  Moura  Fontoura  e 
Rachel de Souza Carneiro ao cargo de Juiz Titular de Vara do Trabalho. IV – A 
inscrição para as referidas vagas deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, estabelecendo-se o 
prazo de 10 (dez) dias para a manifestação dos interessados. Porto Alegre, 07 
de abril de 2014. Ass. BEATRIZ RENCK, Corregedora Regional.
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EDITAL  SAM  Nº  14/2014  (DEJT  de  29/04/2014  –  TRT  da  4ª  Região)  A 
DESEMBARGADORA-CORREGEDORA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o que consta no Art.  3º,  § 1º, do Provimento Conjunto nº 
1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, FAZ SABER aos Juízes do 
Trabalho Substitutos do Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª Região o que 
segue:  I  –  Encontra-se  vaga,  para  fins  de  lotação  de  Juiz  do  Trabalho 
Substituto, a 1ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; II – A 
Circunscrição  restou  vaga  em  virtude  da  remoção  da  Juíza  do  Trabalho 
Substituta anteriormente lotada para outra circunscrição; III – A inscrição para a 
referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) 
dias para a manifestação dos
interessados.  Porto  Alegre,  28  de  abril  de  2014.  Ass.  BEATRIZ  RENCK, 
Corregedora Regional.

D I V E R S O S

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 5,  DE 31 DE MARÇO DE 2014.  (DEJT de 
03/04/2014 – TRT da 4ª Região). Dispõe sobre a indisponibilidade, a partir de 
02.05.2014, do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos 
Eletrônicos (e-DOC) no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,
CONSIDERANDO a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho – PJe-JT no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região;
CONSIDERANDO o disposto no art. 39 da Resolução CSJT nº 94/2012, com a 
redação  dada  pela  Resolução  CSJT  nº  128/2013,  de  que  “a  partir  da 
implantação  do  PJe-JT  em  unidade  judiciária,  o  recebimento  de  petições 
relativas  aos  processos  que  nele  tramitam somente  pode  ocorrer  no  meio 
eletrônico próprio do sistema, sendo vedada a utilização do e-DOC ou qualquer 
outro sistema de peticionamento eletrônico”;
CONSIDERANDO que o Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça do 
Trabalho do Rio Grande do Sul, instituído por meio do Provimento Conjunto nº 
06/2011, da Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do 
Trabalho  da  4ª  Região,  agrega  benefícios  aos  operadores  da  Justiça  do 
Trabalho  na  atuação  em  processos  que  tramitam  no  meio  físico,  como  a 
utilização  de sistema único  para  cadastro,  elaboração e  envio  de petições, 
possibilidade de credenciamento sem certificação digital e maior facilidade no 
preenchimento  das  informações  em  razão  de  convênios  firmados  com  a 
Receita Federal, os Correios e a Ordem dos Advogados do Brasil – RS;
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CONSIDERANDO que o Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça do 
Trabalho  do  Rio  Grande  do  Sul  permite  o  envio  de  petições  referentes  a 
processos  que  tramitam  no  meio  físico  para  qualquer  das  unidades  que 
compõem a Justiça do Trabalho da 4ª Região, inclusive o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (2º grau),
RESOLVEM:
Art.  1º  Fica  indisponível,  a  partir  de  02.05.2014,  o  Sistema  Integrado  de 
Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos (e-DOC) a que se refere a 
Instrução  Normativa  nº  30/2007,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  para  a 
prática de atos processuais por meio eletrônico pelas partes, pelos advogados 
e pelos peritos no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
Art. 2º A partir de 02.05.2014, a prática de atos processuais por meio eletrônico 
pelas partes, pelos advogados e pelos peritos no âmbito da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região,  referentes a processos que tramitam no meio físico,  far-se-á 
exclusivamente por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça 
do Trabalho do Rio Grande do Sul.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS.

ATO REGULAMENTAR 02/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DEJT 
de 09/04/2014 – TRT da 4ª Região) Regulamenta a inscrição e os requisitos à 
certificação de participação de servidores em eventos promovidos pela Escola 
Judicial do TRT4.
O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, 
Desembargador  José  Felipe  Ledur,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
CONSIDERANDO a relevância das atribuições profissionais dos servidores do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região para a consecução da atividade 
final da instituição, bem como a necessidade de sua permantente qualificação;
CONSIDERANDO a  atribuição  regulamentar  da  Escola  Judicial  do  Tribunal 
Regional  do  Trabalho  da  4a  Região  de  capacitar  profissionalmente  tanto 
magistrados quanto servidores; e
CONSIDERANDO que a avaliação do aprendizado constitui parte integrante do 
processo pedagógico que anima as atividades da Escola Judicial,
RESOLVE editar o seguinte ato regulamentar:
Art. 1º - A participação de servidores do Tribunal Regional da 4ª Região em 
eventos da Escola Judicial pressupõe sua regular inscrição, conforme modo e 
prazo divulgados em cada caso.
Art. 2º - A certificação da participação de servidores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4a Região em eventos promovidos pela Escola Judicial pressupõe, 
cumulativamente:
I – registro de frequência mínima correspondente a 75% da carga horária da 
atividade; e
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II  –  entrega  da  avaliação  de  aproveitamento,  conforme  modo  e  prazo 
divulgados em cada caso,  remanescendo sempre respeitada a liberdade de 
pensamento do servidor.
§1º.  A  avaliação  de  aproveitamento  poderá  ser  desconsiderada  quando 
incompleta ou quando não guardar  pertinência material  com o conteúdo do 
evento, segundo aferido pela Escola Judicial.
§2º. A desconsideração da avaliação de aproveitamento impõe notificação ao 
servidor, que poderá interpor recurso dirigido ao Diretor da Escola Judicial, no 
prazo  de  5  (cinco)  dias,  por  meio  do  endereço  eletrônico 
ej.formação@trt4.jus.br.
Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.
Art. 4º - O presente ato entrará em vigor na data de sua apresentação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Cleusa Regina Halfen, Presidente
Ana Luiza Heineck Kruse, Vice-Presidente
Beatriz Renck, Corregedora Regional
Carmen Izabel Centena Gonzalez, Vice-Corregedora Regional
JOSÉ FELIPE LEDUR, Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT4.

ATO REGULAMENTAR 03/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL. (DEJT 
de 09/04/2014 – TRT da 4ª Região) Altera a redação dos arts. 4o e 8o, caput, 
do Ato Regulamentar 01/14 da Direção da Escola Judicial do TRT4.
O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, 
Desembargador  José  Felipe  Ledur,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
CONSIDERANDO a conveniência da alteração dos prazos alusivos à entrega 
dos  relatórios  dos  juízes  orientadores,  relativamente  ao  desempenho 
jurisdicional  do juízes vitaliciandos,  no intuito  de torná-los aproveitáveis  aos 
relatórios a cargo do Conselho Consultivo da Escola Judicial,
RESOLVE editar o seguinte ato regulamentar:
Art. 1º - A redação do art. 4º do Ato Regulamentar 01/14 da Direção da Escola 
Judicial passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º Compete ao juiz orientador:
I  -  acompanhar e orientar o juiz vitaliciando, encaminhando-lhe sugestões e 
críticas relativas ao desempenho jurisdicional;
II - propor à Escola Judicial atividades formativas para aprimoramento do juiz 
vitaliciando;
III - elaborar e apresentar ao Conselho Consultivo da Escola Judicial 3 (três) 
relatórios sobre o desempenho jurisdicional do juiz vitaliciando.
§1o  Os  relatórios  previstos  no  inciso  III  do  presente  artigo  deverão  ser 
apresentados  ao  Conselho  Consultivo,  respectivamente,  nos  prazos  de  6 
(seis), 10 (dez) e 16 (dezesseis) meses contados do exercício da magistratura.
§2º Os relatórios previstos no inciso III do presente artigo, que serão instruídos 
com roteiro de campo disponibilizado pela Escola Judicial,  versarão sobre a 
atuação do juiz vitaliciando em consideração aos seguintes itens de avaliação:
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a) presteza, segurança e urbanidade no exercício da função jurisdicional;
b) postura ética humanizadora, pró-ativa, crítica e independente, voltada para a 
defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito;
c) visão integradora e ética do processo, comprometida com a justa solução 
dos  conflitos  no  âmbito  de  sua  competência,  nas  dimensões  jurídica, 
sociológica, econômica e psicológica;
d) exercício profissional com emprego de técnica adequada;
e) estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos;
f)  relacionamento  com  partes,  advogados,  membros  do  Ministério  Público, 
magistrados, peritos, servidores, mídia e com a sociedade em geral; e
g) administração da unidade judiciária.
§3º  O  juiz  vitaliciando  terá  acesso  aos  relatórios  previstos  no  inciso  III  do 
presente artigo antes de sua apresentação ao Conselho Consultivo da Escola 
Judicial, sendo-lhe facultada manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
§4º  Compete  à  Escola  Judicial  zelar  pela  guarda  e  confidencialidade  dos 
relatórios apresentados pelo juiz orientador ao Conselho Consultivo da Escola 
Judicial.
Art. 2º - A redação do art. 8º, caput, do Ato Regulamentar 01/14 da Direção da 
Escola Judicial passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º Para a elaboração dos relatórios previstos no artigo anterior, o Conselho 
Consultivo  da  Escola  Judicial  acessará  os  autos  de  procedimento 
administrativo individualizado formados na Corregedoria Regional, considerará 
os  relatórios  apresentados  pelo  juiz  orientador  e  apreciará  o  desempenho 
jurisdicional do juiz vitaliciando.
Art.  3o  –  O  presente  ato  regulamentar  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de abril de 2014.
JOSÉ FELIPE LEDUR, Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT4.

PROVIMENTO CONJUNTO Nº  06,  DE 15 DE ABRIL DE 2014.  (DEJT de 
23/04/2014 – TRT da 4ª Região) Altera o Provimento Conjunto nº 11/2013, que 
dispõe sobre procedimentos a serem observados nas Varas do Trabalho da 4ª 
Região, em razão da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT.
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, observando os termos e os limites de suas 
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o PJe-JT não dispõe de funcionalidade que reúna em 
agrupador específico as comunicações a que se refere o art. 841, caput, da 
CLT e outras destinadas à ciência sobre a designação de audiências, quando 
enviadas por meio do sistema aos entes vinculados a Procuradorias,
RESOLVEM:
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Art. 1º Acrescer o art. 20-A ao Capítulo III – Das Disposições Transitórias do 
Provimento Conjunto nº 11/2013, da Presidência e da Corregedoria Regional, 
com a seguinte redação:
Art.  20-A. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser  de  funcionalidade  que  reúna  em  agrupador  específico  as 
comunicações a que se refere o art. 841, caput, da CLT e outras destinadas à 
ciência sobre a designação de audiência, quando essas forem enviadas por 
meio do sistema a entes vinculados a Procuradorias, devem ser produzidas 
com a fixação do prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo  único.  A  fixação  do  prazo  a  que  se  refere  o  caput  visa 
exclusivamente a facilitar o controle do recebimento das comunicações pelos 
destinatários, não produzindo qualquer efeito processual.
Art. 2º Republique-se o Provimento Conjunto nº 11/2013 da Presidência e da 
Corregedoria  Regional,  com  as  alterações  promovidas  pelo  presente 
Provimento.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região/RS
BEATRIZ RENCK, Corregedora do TRT da 4ª Região/RS. 

ATO CONJUNTO CGJT.ENAMAT Nº 004, DE 25 DE ABRIL DE 2014. (DEJT 
de 29/04/2014 – Tribunal Superior do Trabalho)  Altera dispositivos do Ato 
Conjunto CGJT.ENAMAT N.º 001/2013. O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL 
DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  e  o  MINISTRO  DIRETOR  DA  ESCOLA 
NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
DO TRABALHO – ENAMAT, no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando a necessidade de proceder à atualização e ao aperfeiçoamento 
das normas que regulamentam a criação e o funcionamento das Comissões de 
Vitaliciamento no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho;
Considerando  a deliberação do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho, 
tomada na sessão de 31 de agosto de 2012, nos autos do Procedimento CSJT-
19700 - 5.2006.5.90.000, de que a uniformização sobre a criação de Comissão 
de Vitaliciamento  e respectiva  regulamentação é  objeto  de ato  conjunto  da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT;
Considerando  as sugestões colhidas por ocasião da 3.ª reunião do Sistema 
Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, ocorrida em 3 de abril de 
2014;
RESOLVEM
Art. 1.º  O artigo 2.º do Ato Conjunto CGJT.ENAMAT N.º  001/2013 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art.  2.º  A Comissão de Vitaliciamento  será composta  por,  no mínimo,  três 
desembargadores  do  trabalho,  eleitos  pelo  Pleno  ou  Órgão  Especial  do 
respectivo Tribunal,  um dos quais integrante da direção ou do Conselho da 
Escola Judicial”.
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Art. 2.º  Republique-se o Ato Conjunto CGJT.ENAMAT N.º 001/2013 com as 
alterações introduzidas.
Art. 3.º Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Diretor da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT

ATO CONJUNTO CGJT/ENAMAT Nº 001,  DE 4 DE MARÇO DE 2013.  (*) 
Republicado  por  força  do  Art.  1.º  do  ATO  n.º  4/CGJT.ENAMAT,  de 
25/4/2014.  Dispõe  sobre  a  criação  de  Comissão  de  Vitaliciamento  nos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  dá  outras  providências.  O  MINISTRO 
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  e  o  MINISTRO 
DIRETOR  DA  ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO – ENAMAT, no 
uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando  a  necessidade  de  proceder  à  uniformização,  no  âmbito  dos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  acerca  da  criação  de  Comissão  de 
Vitaliciamento;
Considerando  a  deliberação  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho, 
tomada na  sessão  de 31/8/2012,  nos  autos  do Procedimento  CSJT-19700-
25.2006.5.90.000, de que a uniformização em torno da criação de Comissão de 
Vitaliciamento  e  respectiva  regulamentação  é  objeto  de  ato  conjunto  da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT,
RESOLVEM
Art.  1.º  Os Tribunais Regionais do Trabalho, no prazo de sessenta dias da 
publicação deste Ato Conjunto, instituirão, por meio do Regimento Interno ou 
de  Resolução  Administrativa,  Comissões  de  Vitaliciamento  para  os  juízes 
substitutos vitaliciandos.
Art.  2.º  A  Comissão  de Vitaliciamento  será  composta  por,  no  mínimo,  três 
desembargadores  do  trabalho,  eleitos  pelo  Pleno  ou  Órgão  Especial  do 
respectivo Tribunal,  um dos quais integrante da direção ou do Conselho da 
Escola Judicial.
Art. 3.º O mandato dos membros da Comissão de Vitaliciamento coincidirá com 
o  mandato  dos  desembargadores  integrantes  da  administração  do  Tribunal 
Regional do Trabalho.
Art. 4.º O procedimento de vitaliciamento, sob a condução e responsabilidade 
do desembargador corregedor regional, será iniciado a partir do exercício na 
magistratura.
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Parágrafo  único.  A  corregedoria  regional,  para  esse  fim,  formará  autos  de 
procedimento administrativo individualizado referente a cada juiz.
Art. 5.º Constituem requisitos para o vitaliciamento:
I  – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial,  Módulo 
Nacional, ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho — ENAMAT;
II  – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial,  Módulo 
Regional, ministrado por Escola Judicial;
III  –  a  permanência,  no  mínimo,  de  sessenta  dias  à  disposição  da  Escola 
Judicial,  com  aulas  teórico-práticas  intercaladas  e  integradas  com  prática 
jurisdicional;
IV – a submissão à carga semestral e anual de horas-aula de atividades de 
formação inicial nacionalmente definida pela ENAMAT, conjugadas com aulas 
teóricas e práticas, sob a supervisão da Escola Judicial.
Art.  6.º  Compete  ao  desembargador  corregedor  regional  avaliar 
permanentemente o juiz vitaliciando com relação ao desempenho, à idoneidade 
moral e à adaptação para o exercício do cargo.
Parágrafo  único.  A  avaliação  de  desempenho  será  realizada  mediante  a 
análise dos dados colhidos pela secretaria da corregedoria regional, cabendo 
ao desembargador corregedor regional determinar as providências necessárias 
junto aos diversos setores do tribunal para instrução do expediente.
Art. 7.º O desembargador do trabalho corregedor regional e o diretor da Escola 
Judicial  avaliarão  o  desempenho  do  juiz  vitaliciando,  com  fundamento  em 
critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido.
§ 1º O diretor da Escola Judicial avaliará:
I – o cumprimento dos requisitos constantes do art. 5.º deste Ato Conjunto;
II – a frequência e/ou o aproveitamento nos demais cursos de que participou o 
magistrado para aperfeiçoamento profissional;
III – a estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos.
§ 2º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério qualitativo:
I – a presteza e a segurança no exercício da função jurisdicional;
II  –  a  solução  de  correições  parciais  e  pedidos  de  providências  contra  o 
magistrado;
III – os elogios recebidos e as penalidades sofridas.
§ 3º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério quantitativo, 
com base nos dados estatísticos referentes à produtividade:
I – o número de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como o 
daquelas a que não compareceu sem causa justificada;
II  –  o  prazo  médio  para  julgamento  de  processos  depois  de  encerrada  a 
audiência de instrução;
III – o número de sentenças proferidas em cada mês;
IV  –  o  número  de  decisões  em  liquidação  de  sentença  que  não  sejam 
meramente homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em 
embargos  à  execução,  embargos  à  arrematação,  embargos  de  terceiro  e 
embargos à adjudicação;
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V  –  o  uso  efetivo  e  constante  dos  Sistemas  BACEN  JUD,  INFOJUD  e 
RENAJUD  e  de  outras  ferramentas  tecnológicas  que  vierem  a  ser 
disponibilizadas pelo tribunal.
Art. 8.º No momento em que o juiz do trabalho substituto completar um ano e 
seis  meses  de  exercício  da  magistratura,  incumbe  ao  desembargador 
corregedor regional e ao desembargador diretor da Escola Judicial do Tribunal 
Regional  do  Trabalho emitir  pareceres,  no  prazo comum de sessenta  dias, 
sobre o vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do Pleno ou 
do Órgão Especial do tribunal.
Parágrafo  único.  Faculta-se  ao  desembargador  corregedor  regional  e  ao 
desembargador diretor da Escola Judicial a emissão conjunta do parecer a que 
se refere o caput deste parágrafo.
Art. 9.º O tribunal, antes de o juiz do trabalho substituto completar dois anos de 
exercício, deliberará sobre o vitaliciamento.
Art.  10.  A  Comissão  de  Vitaliciamento  poderá  solicitar  à  Escola  Judicial  a 
formação de quadro de juízes orientadores, composto por magistrados ativos 
que contem com tempo de judicatura na Região não inferior a cinco anos e que 
demonstrem  aptidão  para  a  formação  e  o  acompanhamento  dos  juízes 
vitaliciandos.
Parágrafo único. Está impedido de atuar como juiz orientador o magistrado que 
for  cônjuge,  companheiro,  parente  consanguíneo ou afim,  em linha reta  ou 
colateral, até o 3.º grau, amigo íntimo ou inimigo do juiz vitaliciando.
Art. 11. A Comissão de Vitaliciamento poderá solicitar, por iniciativa própria ou 
a requerimento de qualquer  dos desembargadores do Tribunal  Regional  do 
Trabalho,  informações  sobre  juiz  vitaliciando  à  Ordem  dos  Advogados  do 
Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas.
Art. 12. Ao juiz orientador, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem 
delegadas, compete:
I – acompanhar e orientar o juiz vitaliciando;
II  –  propor  à  Escola  Judicial  a  realização  de  atividades  formativas  para 
aprimoramento  do  juiz  em  processo  de  vitaliciamento,  se  identificadas 
eventuais dificuldades no exercício da judicatura.
Art.  13.  O  juiz  do  trabalho  substituto  deverá  encaminhar  à  Comissão  de 
Vitaliciamento,  trimestralmente,  relatório  circunstanciado em que descreva o 
método de trabalho funcional adotado e a unidade judiciária de sua atuação.
Art. 14. A secretaria da corregedoria regional prestará apoio administrativo à 
Comissão de Vitaliciamento, mantendo, para isso, assentamentos individuais 
em que serão reunidas as informações relativas aos juízes vitaliciandos.
Art.  15.  O  afastamento  do  juiz  vitaliciando  do  efetivo  exercício  de  suas 
atividades funcionais por mais de noventa dias implicará a prorrogação, por 
igual período, do processo de vitaliciamento.
Art.  16.  Aos  juízes  em  vitaliciamento  será  assegurada  vista  dos  relatórios 
elaborados  pela  Comissão  de  Vitaliciamento  e  das  demais  informações 
constantes de seu processo de vitaliciedade, sendo-lhes garantido o prazo de 
dez dias para manifestação.
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Art. 17. Caso o Tribunal Regional do Trabalho não promova a instauração do 
processo de vitaliciamento antes de encerrado o período de avaliação, o juiz 
vitaliciando  será  considerado  vitalício,  sem  prejuízo  da  abertura  e 
prosseguimento de eventual processo administrativo disciplinar, para apuração 
de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido imputados, preservando-se o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 18. Devidamente instruído o processo de vitaliciamento, será ele incluído, 
para deliberação,  na data da primeira sessão subsequente do Pleno ou do 
Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho.
Art.  19.  A declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Pleno ou Órgão 
Especial  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  possui  efeitos  imediatos, 
concomitantes à implementação dos dois anos de exercício no cargo, afastada 
qualquer graduação entre os juízes que adquirirem essa prerrogativa.
Art. 20. Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Dê-se ciência aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Presidentes, 
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho e Diretores das Escolas 
Judiciais, mediante ofício, do inteiro teor deste Ato Conjunto.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2013.
ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Ministro  Diretor  da  Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT
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