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D E C R E T O S

1) DECRETO Nº 8.166, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013. Regulamenta a Lei 
nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o valor do salário 
mínimo e a sua política de valorização de longo prazo.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da 
Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011,
D E C R E T A:
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2014, o salário mínimo será de R$ 724,00 
(setecentos e vinte e quatro reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no  caput,  o valor diário do salário 
mínimo corresponderá a R$ 24,13 (vinte e quatro reais e treze centavos) e o 
valor horário, a R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Brasília, 23 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Manoel Dias
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Garibaldi Alves Filho

P O R T A R I A S

2) PORTARIA Nº 1.892, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU de 11/12/2013). 
Altera o Anexo II do Quadro II da Norma Regulamentadora nº 7.
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 
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Trabalho -  CLT,  aprovada pelo Decreto n.º  5.452,  de 1º  de maio de 1943, 
resolve:
Art. 1º Acrescentar o subitem 4.1 no Anexo II do Quadro II - DIRETRIZES E 
CONDIÇÕES  MÍNIMAS  PARA  REALIZAÇÃO  E  INTERPRETAÇÃO  DE 
RADIOGRAFIAS DE TÓRAX -  da  NR-7,  Programa de  Controle  Médico  de 
Saúde Ocupacional, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 
1978, com a seguinte redação:
4.1 No caso de utilização de Equipamentos Transportáveis para Radiografias 
de Tórax deverão ser cumpridas, além do exigido no item 3 deste anexo, as 
seguintes exigências:
a) Alvará específico para funcionamento da unidade transportável de Raios X
b) ser realizado por profissional legalmente habilitado e sob a supervisão de 
responsável técnico nos termos da Portaria SVS/MS nº 453, de 1 de junho de 
98.
c) Laudo Técnico emitido por profissional legalmente habilitado, comprovando 
que os equipamentos utilizados atendem ao exigido no item 5 deste anexo.
Art. 2º Alterar o item 9 do Anexo II do Quadro II – DIRETRIZES E CONDIÇÕES 
MÍNIMAS PARA REALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RADIOGRAFIAS DE 
TÓRAX  -  da  NR-7,  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional, 
aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, que passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
"...................................................................
9. Leitura Radiológica de acordo com os critérios da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT.
9.1 A leitura radiológica é descritiva.
...................................................................
9.3. O laudo do exame deve ser assinado por um (ou mais de um, em caso de 
múltiplas leituras) dos seguintes profissionais: 
a) Médico Radiologista com Titulo de Especialista ou registro de especialidade 
no Conselho Regional  de  Medicina  e com qualificação e/ou certificação na 
Classificação Radiológica da OIT;
b)  Médicos  de  outras  especialidades,  que  possuam  título  ou  registro  de 
especialidade no Conselho Regional de Medicina em Pneumologia, Medicina 
do Trabalho ou Clínica Médica (ou uma das suas subespecialidades) e que 
possuam qualificação e/ou certificação na Classificação Radiológica da OIT
................................................................
9.3.1  A  denominação  "Qualificado"  se  refere  ao  Médico  que  realizou  o 
treinamento em Leitura Radiológica por meio de curso/módulo específico.
............................................................
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS

3) PORTARIA Nº 1.893, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU de 11/12/2013).
Altera a Norma Regulamentadora nº 12.



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

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 n.º  5.452,  de 1º  de maio de 1943, 
resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora n.º 12, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, 
de 8 de junho de 1978, passa a vigorar com as seguintes alterações:
".........................................
12.41 .................................
a) proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente 
ou  por  meio  de  elementos  de  fixação  que  só  permitam  sua  remoção  ou 
abertura com o uso de ferramentas;
..........................................
12.76 ................................
a) dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a 
suportar os esforços solicitantes;
.............................................
h) espaçamento entre barras horizontais de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) 
a 0,30 m (trinta centímetros), conforme Figura 3 do Anexo III;
........................................................
j)  distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 m 
(quinze centímetros), conforme Figura 4C do Anexo III;
k) barras horizontais de 0,025m (vinte e cinco milímetros) a  0,038 m (trinta e 
oito milímetros) de diâmetro ou espessura; e 
l)  barras horizontais  com superfícies,  formas ou ranhuras a fim de prevenir 
deslizamentos.
12.76.1 As gaiolas de proteção devem ter diâmetro de 0,65m (sessenta e cinco 
centímetros) a 0,80 m (oitenta centímetros), conforme Figura 4 C do Anexo III,  
e:
a)  possuir  barras  verticais  com  espaçamento  máximo  de  0,30m  (trinta 
centímetros)  entre  si  e  distância  máxima  de  1,50m (um metro  e  cinquenta 
centímetros) entre arcos, conforme figuras 4A e 4B do Anexo III; ou
b) vãos entre arcos de, no máximo, 0,30m (trinta centímetros), conforme Figura 
3 do Anexo III, dotadas de barra vertical de sustentação dos arcos.
............................................................"
Art. 2º O Anexo III - MEIOS DE ACESSO PERMANENTES
- da NR-12, passa a vigorar com a seguinte redação:
Figura 1:  Escolha dos meios de acesso conforme a inclinação -  ângulo de 
lance.

(vide DOU de 11/12/2013, pág. 149).

Legenda:
A: rampa.
B: rampa com peças transversais para evitar o escorregamento.
C: escada com espelho.
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D: escada sem espelho.
E: escada do tipo marinheiro.
Fonte: ISO 14122 - Segurança de Máquinas - Meios de acesso permanentes 
às máquinas.
Figura 2: Exemplo de escada sem espelho.

(vide DOU de 11/12/2013, pág. 149).

Legenda:
w: largura da escada
h: altura entre degraus
r: projeção entre degraus
g: profundidade livre do degrau
a: inclinação da escada - ângulo de lance
l: comprimento da plataforma de descanso
H: altura da escada
t: profundidade total do degrau
Figura 3: Exemplo de escada fixa do tipo marinheiro.

(vide DOU de 11/12/2013, pág. 149).

Figura 4A, 4B e 4C: Exemplo de detalhe da gaiola da escada
fixa do tipo marinheiro.

(vide DOU de 11/12/2013, pág. 149).

Figura 4A Figura 4B
Figura 4C
Figura 5: Sistema de proteção contra quedas em plataforma. (dimensões em 
milímetros)

(vide DOU de 11/12/2013, pág. 150).

Legenda:
H: altura barra superior, entre 1000 mm (mil milímetros) e 1100 mm (mil e cem 
milímetros)
1: plataforma
2: barra-rodapé
3: barra intermediária
4: barra superior corrimão
Art. 3º O Anexo XI - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO AGRÍCOLA E 
FLORESTAL
- da NR-12 passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................
6.2 ..............................................
a) proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente 
ou  por  meio  de  elementos  de  fixação  que  só  permitam  sua  remoção  ou 
abertura com o uso de ferramentas;
..........................................................
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6.6.1.1 Em colhedoras, em situação de manutenção ou inspeção, quando as 
proteções  forem  abertas  ou  acessadas  com  exposição  de  elementos  da 
máquina que ainda  possuam rotação  ou movimento  após a  interrupção  de 
força,  deve-se  ter  na  área  próxima  da  abertura  uma  evidência  visível  da 
rotação,  ou indicação de sinal  sonoro da rotação ou adesivo  de segurança 
apropriado.
6.6.2 As proteções de colhedoras devem:
a) ser projetadas levando em consideração o risco para o operador e a geração 
de outros perigos, tais como evitar o acúmulo de detritos e risco de incêndio;
b) atingir a extensão máxima, considerando a funcionalidade da colhedora;
c) ser sinalizadas quanto ao risco;
d)  ter  indicação  das  informações  sobre  os  riscos  contidas  no  manual  de 
instruções.
......................................................
15.15...............................................
a) dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a 
suportar os esforços solicitantes;
............................................
h) espaçamento entre barras horizontais de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) 
a 0,30 m (trinta centímetros), conforme Figura 3 do Anexo III desta Norma;
............................................
j)  distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 m 
(quinze centímetros), conforme Figura 4C do Anexo III desta Norma;
k) barras horizontais de 0,025m (vinte e cinco milímetros) a 0,038 m (trinta e 
oito milímetros) de diâmetro ou espessura; e
l)  barras horizontais  com superfícies,  formas ou ranhuras a fim de prevenir 
deslizamentos.
15.15.1 As gaiolas de proteção devem ter diâmetro de 0,65m (sessenta e cinco 
centímetros) a 0,80 m (oitenta centímetros), conforme Figura 4 C, do Anexo III  
e:
a)  possuir  barras  verticais  com  espaçamento  máximo  de  0,30m  (trinta 
centímetros)  entre  si  e  distância  máxima  de  1,50m (um metro  e  cinquenta 
centímetros) entre arcos, conforme figuras 4A e 4B, do Anexo III; ou
b) vãos entre arcos de, no máximo, 0,30m (trinta centímetros), conforme Figura 
3 do Anexo III, dotadas de barra vertical de sustentação dos arcos.
.....................................................
15.23.1 O sistema de proteção contra quedas de plataformas que não sejam a 
de  operação  em colhedoras  está  dispensado  de  atender  aos  requisitos  da 
figura 5 do Anexo III, desde que disponham de barra superior, instalada em um 
dos lados, tendo altura de 1m (um metro) a 1,1m (um metro e dez centímetros) 
em  relação  ao  piso  e  barra  intermediária  instalada  de  0,4m  (quarenta 
centímetro) a 0,6m (sessenta centímetros) abaixo da barra superior.
15.23.1.1  As  plataformas  indicadas  no  item  15.23.1  somente  podem  ser 
acessadas quando a máquina estiver parada
...............................................................
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Art. 4º Na alínea 'a' do item 12.26 da NR-12, com redação dada pela Portaria  
SIT 197, de 17 de dezembro de 2010, onde se lê 0,5 s (cinco segundos), leia-
se 0,5 s (meio segundo).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS

4) PORTARIA Nº 1.894, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU de 11/12/2013). 
Altera a Norma Regulamentadora nº 22.
O MINISTRO 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, aprovada pelo Decreto-
Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora nº 22 (Segurança e Saúde Ocupacional da 
Mineração),  aprovada pela  Portaria  MTb nº  3.214,  de 8 de junho de 1978, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
.......................................
22.7.6.1 Quando o plano de lavra e a natureza das atividades realizadas ou o 
porte da mina não permitirem a observância do constante na alínea "b" deste 
item, a largura das vias de trânsito poderá ser de no mínimo uma vez e meia 
maior  que  a  largura  do  maior  veículo  utilizado,  devendo  existir  baias 
intercaladas para o estacionamento dos veículos e ser adotados procedimentos 
e sinalização adicionais para garantir o tráfego com segurança, previstos no 
Plano de Trânsito.
.......................................
22.7.8  As  vias  de  circulação  de  veículos  no  empreendimento  mineiro,  não 
pavimentadas, devem ser umidificadas,  de forma a minimizar a geração de 
poeira.
.......................................
22.10.2 Quando os meios de acesso aos locais de trabalho possuírem uma 
inclinação maior que vinte graus e menor que cinquenta graus com a horizontal  
deverá ser instalado um sistema de escadas fixadas de modo seguro, com as 
seguintes características:
a) possuir degraus e lances uniformes;
b) ter espelhos entre os degraus com altura entre dezoito e vinte centímetros;
c) possuir distância vertical entre planos ou lances no máximo de três metros e 
sessenta centímetros;
d) possuir guarda-corpo resistente e com uma altura entre noventa centímetros 
e um metro; e
e) ser o piso dotado de material antiderrapante.
.......................................
22.12.4.1 No caso de utilização de equipamentos de guindar de lança fixa, 
devem ser obedecidos os requisitos mínimos constantes no Anexo III  desta 
NR.
.......................................
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22.36.13  Uma  vez  instalada  a  CIPAMIN,  o  processamento  de  toda  a 
documentação referente ao processo eleitoral, atas de eleição e de posse e o 
calendário anual deverão observar o previsto nos itens 5.14; 5.14.1 e 5.14.2 da 
Norma Regulamentadora n.º 5.
.......................................
ANEXO III
Requisitos Mínimos para Utilização de Equipamentos de guindar de lança fixa.
Os requisitos a seguir são específicos para Equipamentos de guindar de lança 
fixa, aplicandose, no que couber, ao de lança giratória.
1  -  Projeto:  o projeto dos equipamentos deve se elaborado por profissional 
legalmente  habilitado,  com  a  respectiva  emissão  de  Anotação  de 
Responsabilidade Técnica - ART.
2 - Material  da lança: poderá ser de madeira tratada, aço ou outro material 
estrutural e dimensionada para os esforços atuantes, conforme as Normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e na ausência destas, as 
normas internacionais aplicáveis.
3 - Bases da Lança e dos Estaios: as bases da lança e dos estaios devem ser 
rígidas e garantir  a  estabilidade do equipamento e devem ser  projetadas e 
executadas de forma compatível com a carga máxima e a natureza do solo do 
local. Os blocos devem ter um afloramento mínimo de 10 cm, de forma que a 
cava de assento da lança ou dos chumbadores não tenham contato com terra 
ou umidade.
4 - Fixação da lança: a extremidade inferior da lança deve ser fixada à base por 
meio de elementos mecânicos que garantam a estabilidade do equipamento. 
No caso de uso de bloco de rocha consistente ou de concreto como base da 
lança,  deve-se fazer  um entalhe  no bloco para  sua fixação.  A extremidade 
inferior  da  lança  deve  ficar  completamente  apoiada  no  entalhe  evitando-se 
esforços desiguais na seção de apoio.
5 -  Reforço metálico:  no caso de utilização de lança de madeira,  deve ser 
utilizada  em  sua  extremidade  superior,  dispositivo  de  reforço  metálico,  a 
exemplo do constante no croqui anexo, dimensionado com alças para fixação 
dos estaios, do moitão superior ou qualquer outro dispositivo de elevação.
6  -  Fixação  dos  estaios  nas  bases:  devem  ser  usados  chumbadores 
dimensionados de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, e na ausência destas, as normas internacionais aplicáveis, 
cravados em rocha ou em base de concreto, para amarração dos laços dos 
cabos de aço.
7 - Dimensionamento dos cabos de aço e confecção dos laços: os cabos de 
aço devem ser dimensionados e os laços confeccionados de acordo com as 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, citadas no item 
22.13.1 da NR-22 e na ausência destas, as normas internacionais aplicáveis.
8 - Acesso ao topo da lança: deve ser proporcionado meio seguro para acesso 
ao topo da lança.
No caso de utilização de escada devem ser obedecidos os requisitos do item 
22.10 - Escadas desta NR-22.
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9 - Aquisição de cabos de aço: os cabos de aço novos adquiridos devem ser 
certificados para a carga máxima de utilização prevista, conforme as Normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e na ausência destas, 
as  normas  internacionais  aplicáveis.  Caso  sejam  utilizados  cabos  de  aço 
usados estes devem ser recertificados por organismo credenciado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, ou 
ainda, por instituição certificadora internacional, levando-se em conta a carga 
máxima de utilização prevista.
10 - Lubrificação dos cabos de aço: os cabos de aço devem ser lubrificados 
com  produto  especifico,  de  acordo  com  as  necessidades  operacionais, 
conforme especificações do profissional legalmente habilitado e instruções do 
fabricante.
11 - Travamento de eixos e pinos: eixos e pinos usados na fixação de cabos, 
moitões,  polias  e  da  carga  de  içamento  devem  ser  fixados  por  elementos 
travantes especificados no projeto construtivo.
12 - Fixação da roda de manobra ao pé da lança ("Catarina"): se utilizada, esta 
deve ser fixada por meio de elementos mecânicos projetados e dimensionados 
para garantir a segurança das operações.
13 - Inspeções nos cabos de aço: devem ser realizadas inspeções periódicas, 
por profissional capacitado, em intervalos definidos nas Normas da Associação 
Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  e  na  ausência  destas,  as  normas 
internacionais aplicáveis.
14 - Indicação da capacidade de carga: na lança deve ser instalada, em local  
de  fácil  visualização,  placa  com  indicação  de  sua  capacidade  máxima,  do 
fabricante e do responsável técnico e respectivo registro no Conselho Regional 
de Engenharia e Agrimensura - CREA.
15 - Registros: devem ser registrados em meio eletrônico, pasta ou livro, os 
dados  das  intervenções  realizadas  no  equipamento  como:  laudos  técnicos, 
inspeções periódicas, manutenções preventivas e corretivas, trocas de cabos 
de  aço,  nota  fiscal  de  aquisição  dos  cabos  de  aço  e  cópia  do  respectivo 
certificado, lubrificação dos cabos, troca de peças, acidentes ocorridos e outros 
dados pertinentes ao equipamento. Nos registros de manutenção devem estar 
indicados os nomes dos executores.
Os registros devem estar disponíveis aos órgãos fiscalizadores.
16 - Operação de arraste: o equipamento não pode ser utilizado em operações 
de arraste de blocos.
17 -  Montagem e realocação:  a montagem e a realocação do equipamento 
devem ser supervisionadas e atestadas por profissional legalmente habilitado, 
com a respectiva emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

(Figura: Vide DOU de 11/12/2013, pág. 151).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS
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5)  PORTARIA  Nº  1.895,  DE  9  DE  DEZEMBRO  DE  2013  (*)  (DOU  de 
12/12/2013). Altera a Norma Regulamentadora n.º 29.
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 o parágrafo único do art.  9º  da Lei  9.719, de 27 de 
novembro de 1998, resolve:
Art.  1º  A Norma Regulamentadora n.º  29 (Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário), passa a vigorar com as seguintes alterações:
".............................................................
29.1.4.1  Compete  aos  operadores  portuários,  empregadores,  tomadores  de 
serviço e OGMO, conforme o caso:
.............................................................
c) cumprir e fazer cumprir a norma de segurança e saúde no trabalho portuário 
e as demais Normas Regulamentadoras expedidas pela Portaria MTb 3.214/78 
e alterações posteriores;
d) fazer a gestão dos riscos à segurança e à saúde do trabalhador portuário, de 
acordo com as recomendações técnicas do SESSTP e aquelas sugeridas e 
aprovadas pela CPATP,  em consonância com os subitens 29.2.1.3,  alíneas 
"a"e "b", e 29.2.2.2, respectivamente.
...........................................................
29.2.2.3 A CPATP será constituída de forma paritária, por representantes dos 
trabalhadores portuários com vínculo empregatício por tempo indeterminado e 
avulsos  e  por  representantes  dos  operadores  portuários  e  empregadores, 
dimensionado de acordo com o Quadro II.
...............................................................
29.2.2.15  Os  empregadores  e  as  instalações  portuárias  de  uso  privativo 
designarão dentre os seus representantes titulares o presidente da CPATP, 
que assumirá no primeiro ano de mandato.
................................................................
29.2.2.18 A CPATP terá as seguintes atribuições:
.................................................................
f)  encaminhar  mensalmente cópias das atas das reuniões,  assinadas pelos 
presentes,  ao  SESSTP,  OGMO,  aos  empregadores  e  à  administração  dos 
terminais portuários de uso privativo e disponibilizá-las para a fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego,
..................................................................
29.2.2.23 Compete ao Secretário da CPATP:
a) acompanhar as reuniões da CPATP e redigir as atas apresentado-as para 
aprovação e assinatura dos membros presentes;
..................................................................
29.2.2.29 A CPATP não pode ter o número de representantes reduzido, bem 
como não pode ser desativada pelo OGMO ou empregadores antes do término 
do  mandato  de  seus  membros,  ainda  que  haja  redução  do  número  de 
trabalhadores portuários, exceto nos casos em que houver encerramento da 
atividade portuária.
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...................................................................
29.3.5.18.1 Todo equipamento de guindar  sobre trilhos deve ser  dotado de 
sistema  de  frenagem  e  ancoragem  a  fim  de  evitar  o  seu  deslocamento 
acidental pela ação do vento.
29.3.5.18.2 No Plano de Controle de Emergência - PCE da instalação portuária 
devem constar todas as medidas aplicáveis para prevenir acidentes pela ação 
do  vento,  sendo  obedecidos  os  limites  operacionais  recomendados  pelo 
fabricante do equipamento de guindar.
..................................................................
29.3.5.25  É  obrigatória  a  observância  das  condições  de  utilização, 
dimensionamento e conservação de cabos de aço, anéis de carga, manilhas e 
sapatilhos  para  cabos  de  aço  utilizados  nos  acessórios  de  estivagem,  nas 
lingas e outros dispositivos de levantamento que formem parte integrante da 
carga,  conforme  o  disposto  nas  normas  técnicas  da  ABNT:  NBR  ISO 
2408:2008 versão corrigida 2009 (Cabos de aço para uso geral - Requisitos 
mínimos).  NBR 11900/91 (Terminal  para cabo de aço -  Parte  3:  Olhal  com 
presilha,  2408:2008 versão  corrigida  2009  (Cabos  de  aço  para  uso geral  - 
Requisitos mínimos), ABNT NBR ISO 16798:2006 versão corrigida 2007 (Anel 
de carga Grau 8 para uso em lingas), ABNT NBR 13541-2:2012 (Linga de cabo 
de aço -  Parte 2:  Utilização e inspeção),  NBR 13544/95 (Movimentação de 
Carga - Sapatilho para Cabo de Aço) NBR 13545/95 (Movimentação de Carga - 
Manilha), e alterações posteriores.
..................................................................
29.3.8.4  Nas  operações  com  uso  de  caçambas,  "grabs",  moegas  e  pás 
carregadeiras,  a  produção  de  pó,  derrames  e  outros  incidentes,  deve  ser 
evitada com as seguintes medidas:
................................................................
b) manutenção periódica das caçambas, grabs, moegas e pás carregadeiras;
.................................................................
e) estabilização de caçambas, moegas e pás carregadeiras, em sua posição de 
descarga, até que estejam totalmente vazias;
...............................................................
29.5.2 Para o resgate de acidentado em embarcações atracadas devem ser 
mantidas, próximas a estes locais de trabalho, gaiolas e macas em bom estado 
de conservação e higiene, não podendo ser utilizadas para outros fins.
............................................................
29.6.3.1.1
..................................................................
b) ficha de emergência da carga perigosa conforme NBR 7503 - Transporte 
Terrestre de Produtos Perigosos e alterações posteriores.
........................................................................
29.6.4.6 Nas operações com materiais radioativos - Classe 7:
............................................................
b) obedecer às normas de segregação desses materiais, constantes no IMDG, 
com as distâncias de afastamento aplicáveis, constante no "Regulamento para 
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o  Transporte  com  Segurança  de  Materiais  Radioativos",  da  Agência 
Internacional de Energia Atômica;
c) a autorização para a atracação de embarcação com carga da Classe 7 deve 
ser  precedida  pela  confirmação  de  que  as  exigências  contidas  no  subitem 
29.6.4.6 alíneas "a" e "b" desta NR foram adequadamente cumpridas, sendo 
que esta confirmação deve ser feita com base nas informações contidas nos 
documentos de transporte;
d) em caso de acidente/incidente com ou sem danos aos embalados, a pessoa 
responsável deverá solicitar a presença do Supervisor de Proteção Radiológica 
-  SPR - designado pelo expedidor  ou destinatário da carga,  para avaliação 
geral, que decidirá formalmente pelos procedimentos a serem adotados;
e)  é  assegurado  ao  pessoal  envolvido  nas  operações  com  materiais 
radioativos, o total acesso aos dados e resultados da eventual monitoração e 
do conseqüente controle da exposição.
..........................................................
29.6.4.8  Nas operações com misturas de substâncias  e  artigos  perigosos - 
Classe 9:
ANEXO VIII - MODELO DE FICHA DE EMERGÊNCIA

(Figura: vide DOU de 12/12/2013, pág. 122).

ANEXO IX - Cargas Perigosas (continuação)
..............................................................
Observações:
...............................................................
d) Não será permitido o armazenamento na área portuária de explosivos em 
geral (Classe 1) e tóxicos infectantes (Classe 6.2).
............................................................"
Art. 2º O título da CLASSE 9 do ANEXO V da NR-29 passa a ser "CLASSE 9:  
misturas de substâncias e artigos perigosos
Art. 3º Substituir o termo "substâncias perigosas diversas" contido na tabela de 
Segregação  do  Anexo  IX  -  Cargas  Perigosas  da  NR-29,  por  Misturas  de 
substâncias e artigos perigosos.
Art. 4º A Classe 5 do Anexo VI - Símbolos padronizados pela I.M.O. passa a 
vigorar com os seguintes símbolos:

(Figura: vide DOU de 12/12/2013, pág. 122).

Art. 5º A marca de poluente marinho indicada no Anexo VI da NR-29 passa a 
vigorar com o seguinte símbolo:

(Figura: vide DOU de 12/12/2013, pág. 122).

Art.  6º  Revogar  os  subitens  29.2.2.13,  29.2.2.14  e  29.6.5.11.1  da  Norma 
Regulamentadora n.º 29.
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Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS
(*) N. da Coejo: Republicada por ter saído no DOU no-  240, de 11-12-2013, 
Seção 1, páginas 151 a 153,
com incorreção.

6) PORTARIA Nº 1.896, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU de 11/12/2013).
Altera a Norma Regulamentadora n.º 31.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO,  no  uso  das 
atribuições conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição 
Federal e pelo art. 13 da Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973, resolve 
Art.  1º  A Norma Regulamentadora n.º 31- NR 31 – Segurança e Saúde no 
Trabalho  na  Agricultura,  Pecuária,  Silvicultura,  Exploração  Florestal  e 
Aquicultura, aprovada pela Portaria n.º 86, de 3 de março de 2005, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
"........................................
31.12.13 ..........................
a) proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente 
ou  por  meio  de  elementos  de  fixação  que  só  permitam  sua  remoção  ou 
abertura com o uso de ferramentas;
..........................................
31.12.20.1 As proteções de colhedoras devem:
a) ser projetadas levando em consideração o risco para o operador e a geração 
de outros perigos, tais como evitar o acúmulo de detritos e risco de incêndio;
b) atingir a extensão máxima, considerando a funcionalidade da colhedora;
c) ser sinalizadas quanto ao risco;
d)  ter  indicação  das  informações  sobre  os  riscos  contidas  no  manual  de 
instruções.
................................
31.12.47.3 O sistema de proteção contra quedas de plataformas que não sejam 
a de operação em colhedoras está dispensado de atender aos requisitos da 
figura 5 do Anexo III, desde que disponham de barra superior, instalada em um 
dos lados, tendo altura de 1m (um metro) a 1,1m (um metro e dez centímetros) 
em  relação  ao  piso  e  barra  intermediária  instalada  de  0,4m  (quarenta 
centímetro)  a  0,6m  (sessenta  centímetros)  abaixo  da  barra  superior. 
31.12.47.3.1 As plataformas indicadas no item 31.12.47.3 somente podem ser 
acessadas quando a máquina estiver parada.
....................................
31.12.54 .....................
a) dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a 
suportar os esforços solicitantes;
........................................
h) espaçamento entre barras horizontais de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) 
a 0,30 m (trinta centímetros), conforme Figura 3 do Anexo III desta Norma;
....................................
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j)  distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 m 
(quinze centímetros), conforme Figura 4C do Anexo III desta Norma;
k) barras horizontais de 0,025m (vinte e cinco milímetros) a 0,038 m (trinta e 
oito milímetros) de diâmetro ou espessura; e
l)  barras horizontais  com superfícies,  formas ou ranhuras a fim de prevenir 
deslizamentos.
31.12.54.1 As gaiolas de proteção devem ter diâmetro de 0,65m (sessenta e 
cinco centímetros)  a 0,80 m (oitenta centímetros),  conforme Figura 4 C,  do 
Anexo III e:
a)  possuir  barras  verticais  com  espaçamento  máximo  de  0,30m  (trinta 
centímetros)  entre  si  e  distância  máxima  de  1,50m (um metro  e  cinquenta 
centímetros) entre arcos, conforme figuras 4A e 4B, do Anexo III; ou
b) vãos entre arcos de, no máximo, 0,30m (trinta centímetros), conforme Figura 
3 do Anexo III, dotadas de barra vertical de sustentação dos arcos.
........................................
31.12.68.1 Em colhedoras, em situação de manutenção ou inspeção, quando 
as proteções forem abertas ou acessadas com exposição de elementos da 
máquina que ainda  possuam rotação  ou movimento  após a  interrupção  de 
força,  deve-se  ter  na  área  próxima,  uma  evidência  visível  da  rotação,  ou 
indicação de sinal sonoro da rotação ou adesivo de segurança apropriado.
....................................
Art. 2º O Anexo III - MEIOS DE ACESSO PERMANENTES
- da NR-31, passa a vigorar com a seguinte redação:
Figura 1:  Escolha dos meios de acesso conforme a inclinação -  ângulo de 
lance.

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 153).

Legenda:
A: rampa.
B: rampa com peças transversais para evitar o escorregamento.
C: escada com espelho.
D: escada sem espelho.
E: escada do tipo marinheiro.
Fonte: ISO 14122 - Segurança de Máquinas - Meios de
acesso permanentes às máquinas.
Figura 2: Exemplo de escada sem espelho.

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 153).

w: largura da escada
h: altura entre degraus
r: projeção entre degraus
g: profundidade livre do degrau
a: inclinação da escada - ângulo de lance
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l: comprimento da plataforma de descanso
H: altura da escada
t: profundidade total do degrau
Figura 3: Exemplo de escada fixa do tipo marinheiro.

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 153).

Figura  4  A,  B e  C :  Exemplo  de detalhe  da gaiola  da  escada  fixa  do tipo 
marinheiro.

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 153).

Figura 4A Figura 4B

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 153).
Figura 4C
Figura 5: Sistema de proteção contra quedas em plataforma. (dimensões em 
milímetros)

(figura: vide DOU de 11/12/2013, pág. 154).

Legenda:
H: altura barra superior, entre 1000 mm (mil milímetros) e 1100 mm (mil e cem 
milímetros)
1: plataforma
2: barra-rodapé
3: barra intermediária
4: barra superior corrimão
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS

7) PORTARIA Nº 1.897, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU de 11/12/2013).
Altera a Norma Regulamentadora n.º 34.
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 n.º  5.452,  de 1º  de maio de 1943, 
resolve:
Art.  1º  A  Norma Regulamentadora  n.º  34  (Condições  e  Meio  Ambiente  de 
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
"............................................................
34.4.2 ..................................................
.............................................................
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d) ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, 
podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que 
não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.
.............................................................
34.5.2.1 ...............................................
..............................................................
c) o trabalho a quente seja executado por trabalhador capacitado, conforme 
item 4 do anexo I.
..............................................................
34.11.13.2 A fixação das pranchas sobre as travessas deve ser estabelecida 
no projeto e feita por meio de abraçadeira e/ou fio de arame recozido, com 
diâmetro mínimo de dois inteiros e setenta e sete centésimos de milímetro e/ou 
dispositivo mecânico equivalente que assegure a fixação e não sobressaia do 
piso do andaime mais do que 5 (cinco) milímetros (0,005m), sem cantos vivos.
................................................................
34.11.15 É permitida a emenda por sobreposição, desde que:
...............................................................
b) em segmentos não lineares de andaimes e/ou limitados por espaço físico, 
validada  a  sobreposição  por  profissional  de  segurança  no  trabalho  ou,  na 
inexistência deste, pelo responsável pelo cumprimento desta Norma.
c) apoiada sobre uma travessa e com pelo menos vinte centímetros para cada 
lado, criando uma sobreposição de, no mínimo, quarenta centímetros, caso em 
que é obrigatória a sinalização adequada do local (indicando a existência do 
ressalto  e  pintura  de  uma  faixa  de  alerta  no  piso),  bem  como  a  fixação 
cuidadosa das pontas, de modo a não permitir que fiquem levantadas do piso.
....................................................................
34.14.2 A elaboração e qualificação do procedimento, bem como a execução e 
supervisão do ensaio devem ser realizadas por profissional capacitado.
34.14.2.1 Considera-se trabalhador  capacitado para realização de testes de 
estanqueidade aquele que foi submetido a treinamento teórico e prático com 
carga  horária  e  conteúdo  programático  em conformidade  com o item 5  do 
anexo I.
34.14.2.2 O trabalhador capacitado em teste de estanqueidade deve receber 
treinamento periódico a cada 12 meses, com carga horária mínima de 8 horas.
34.14.2.3  Os  treinamentos  devem  ser  ministrados  por  instrutores  com 
comprovada proficiência no  assunto,  sob a responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado.
.......................................................................
Art. 2º Acrescentar os itens 4 e 5 no Anexo I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO - da 
NR-34.
4. Curso Básico de Segurança para Trabalhos a Quente Carga horária mínima: 
08  (oito)  horas  4.1  Módulo  Geral:  aplicável  a  todas  as  especialidades  de 
trabalho a quente.
Carga horária mínima: 04 (quatro) horas;
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Conteúdo programático:
a)Estudo da NR-34, Item 34.5;
b)Identificação de Perigos e Análise de Riscos
•Conceitos de Perigos e Riscos;
•Técnicas de Identificação de Perigos e Análise de Riscos;
•APP e APR - Análise Preliminar de Perigos e Análise Preliminar de Riscos.
c)Permissão para Trabalho - PT;
d)Limite inferior e superior de explosividade;
e)Medidas de Controle no Local de Trabalho
•Inspeção Preliminar
•Controle de materiais combustíveis e inflamáveis
•Proteção Física
•Atividades no entorno
•Sinalização e Isolamento do Local de Trabalho;
•Inspeção Posterior para controle de fontes de ignição LUBRIFICANf)
Renovação de Ar no Local de Trabalho (Ventilação/Exaustão);
g)Rede de Gases (Válvulas e Engates);
h) Ergonomia;
i)Doenças ocupacionais;
j)FISPQ.
4.2  Módulo  Específico:  aplicável  às  diferentes  modalidades  de  trabalho  a 
quente:
Carga horária mínima: 04 (quatro) horas para cada uma das modalidades
Conteúdo programático:
4.2.1Atividade com Solda - Riscos e Formas de Prevenção:
•Riscos da Solda Elétrica;
•Radiações Não Ionizantes;
•Gases e Fumos Metálicos;
•Máquinas de Solda;
•Cabos de Solda;
•Eletrodos;
•Circuito de Corrente de Solda;
•Riscos nas Soldas com Eletrodos Especiais;
•Riscos nas Soldas com Processos Especiais (Arco Submerso , Mig, Mag, Tig)
•Riscos na Operação de Goivagem;
•EPI e EPC.
•Proteção  Elétrica  -  Quadros,  Disjuntores  e  Cabos  de  Alimentação 
4.2.2Atividade com maçarico - Riscos e Forma de Prevenção:
•Riscos no Corte e Solda a Gás;
•Cilindros de Gases;
•Sistemas de Alimentação de Gases;
•Características dos Gases Utilizados (Acetileno, Oxigênio, GLP);
•Mangueiras de Gases;
•Maçaricos.
•EPI e EPC.
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4.2.3  Atividades  com  Máquinas  Portáteis  rotativas  -  Riscos  e  Forma  de 
Prevenção:
•Equipamentos de Corte e Desbaste;
•Acessórios: Coifas, Disco de Corte, Disco de Desbaste, Escova, Retífica, Lixa 
e Outros;
•Sistema de Segurança;
•Proteção Física contra Faíscas;
•Proteção Elétrica - Quadros, Disjuntores e Cabos de Alimentação;
•EPI e EPC.
4.2.4Outras atividades a quente - Riscos e Forma de Prevenção:
•Conteúdo definido de acordo com a atividade, identificados na APR.
5.  Curso  Básico  de  Segurança  em Teste  de  Estanqueidade  Carga  horária 
mínima: 24 (vinte e quatro) horas;
5.1 - Módulo Teórico
Carga horária mínima: 08 (oito) horas;
Conteúdo programático:
a)Estudo da NR-34, item 34.14;
b)Princípios  básicos,  finalidade  e  campo  de  aplicação  dos  Testes  de 
Estanqueidade;
c)Grandezas físicas;
d)Normas Técnicas e Procedimentos de teste de estanqueidade;
e)Sistema de testes;
f)Características especiais dos sistemas a serem testados;
g)Identificação de Perigos e Análise de Riscos
•Conceitos de Perigos e Riscos;
•Técnicas de Identificação de Perigos e Análise de Riscos;
•APR - Análise Preliminar de Riscos.
h)Permissão de Trabalho - PT;
i)Sistemas de Proteção (coletiva e individual);
j)Determinação do isolamento.
5.2 - Módulo Prático
Carga horária mínima: 16 (dezesseis) horas;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS

R E S O L U Ç Õ E S

8) RESOLUÇÃO CSJT N.º 131/2013, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT 
de 13/12/2013 – CSJT).  Reserva vagas para afrodescendentes nos contratos 
de prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º Graus.
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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo Ministro Conselheiro Carlos Alberto 
Reis de Paula, presentes os Exmos Ministros Conselheiros Antonio José de 
Barros Levenhagen,  Aloysio  Corrêa da Veiga,  Luiz  Philippe Vieira  de Mello 
Filho  e  Maria  de  Assis  Calsing,  os  Exmos  Desembargadores  Conselheiros 
Maria  Helena Mallmann,  André Genn de Assunção Barros,  Elaine Machado 
Vasconcelos  e  Maria  Doralice  Novaes,  a  Exma  Subprocuradora-Geral  do 
Trabalho,  Dra  Heloisa  Maria  Morais  Rego  Pires,  e  o  Exmo  Presidente  da 
ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando  que o art. 1º, incisos II e IV, da Constituição Federal, elegeu, 
dentre  outros,  como  fundamentos  da  República  a  cidadania  e  os  valores 
sociais do trabalho, fundamentais para a redução das desigualdades sociais e 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação;
Considerando as implementações de políticas públicas por parte da União e 
também  de  Estados  da  Federação  no  sentido  de  promover  ações  que 
assegurem  a  igualdade  de  oportunidades  no  mercado  de  trabalho  para  a 
população  afrodescendente,  sobretudo,  mediante  “a  implementação  de 
medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público”, 
conforme dispõe o art. 39 da Lei Federal nº 12.288/2010;
Considerando  que  pesquisas  pertinentes  indicam  que  a  população 
afrodescendente tem sido excluída ao longo da história de diversos cenários 
sociais, o que justifica a adoção de políticas afirmativas, a exemplo da reserva 
de vagas no mercado de trabalho;
Considerando que é dever do Estado assegurar à população afrodescendente 
a efetivação da igualdade de oportunidades;
Considerando que foi editado ato GDGSET-GP nº 779, de 20 de novembro de 
2013, que estabelece, nos contratos de terceirização do Tribunal Superior do 
Trabalho,  a  reserva  de  vagas  para  trabalhadores  afrodescendentes;  e 
Considerando  a  decisão  proferida  pelo  Plenário  do  Conselho  Superior  da 
Justiça  do  Trabalho  nos  autos  do  Processo  nº  CSJTAN-8744-
08.2013.5.90.0000,
RESOLVE
Art.  1º  Os  editais  de  licitação  visando  à  contratação  de  empresas  para  a 
prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito dos Órgãos da 
Justiça  do  Trabalho,  conterão  cláusula  prevendo  a  exigência  de  que,  no 
mínimo, 10% (dez por cento) das vagas previstas no respectivo contrato sejam 
preenchidas  por  trabalhadores  afrodescendentes,  durante  toda  a  execução 
contratual.
§  1º  A exigência  contida  no  caput  aplica-se  às  hipóteses  de  dispensa  ou 
inexigibilidade de licitação para o mesmo objeto.
§ 2º A norma contida neste artigo aplica-se aos contratos com mais de 10 (dez) 
trabalhadores vinculados.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 2013.



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

9) RESOLUÇÃO CSJT Nº 133/2013, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT 
DE 13/12/2013) Dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos servidores 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  presentes  os  Exmos  Ministros  Conselheiros 
Antonio José de Barros Levenhagen, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho e Maria de Assis Calsing, os Exmos Desembargadores 
Conselheiros Maria Helena Mallmann, André Genn de Assunção Barros, Elaine 
Machado  Vasconcelos  e  Maria  Doralice  Novaes,  a  Exma  Subprocuradora-
Geral do Trabalho, Dr.a Heloisa Maria Morais Rego Pires, e o Exmo Presidente 
da ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt,
Considerando  a previsão contida na Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 
2012, que alterou a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União;
Considerando a Portaria Conjunta nº 1 dos Tribunais Superiores e Conselhos, 
de 22 de maio de 2013, que regulamenta a aplicação da Lei nº 12.774/2012;
Considerando  a  necessidade  de  uniformização  da  carteira  de  identidade 
funcional dos servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; e
Considerando  a  decisão  proferida  pelo  Plenário  do  Conselho  Superior  da 
Justiça  do  Trabalho  nos  autos  do  Processo  nº  CSJTAN-7723-
94.2013.5.90.0000,
R E S O L V E
Art.  1º  Instituir modelo da carteira de identidade funcional dos servidores da 
Justiça  do  Trabalho  de  1º  e  2º  graus,  com fé  pública  em todo  o  território 
nacional, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 12.774 de 2012.
Art.  2º  As  carteiras  de  identidade  funcional  deverão  ser  emitidas,  pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, para os servidores em exercício no órgão que 
se enquadrem nas seguintes situações funcionais:
I - ocupantes de cargo efetivo;
II – removidos para o órgão;
III - ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração 
Pública;
IV - cedidos ao órgão;
V - em exercício provisório no órgão.
Art. 3º A carteira de identidade funcional será de cor branca, com bordas em 
azul, em papel couché fosco, gramatura 150 g/m2, com as dimensões 9 cm x 
12,5 cm (aberto) e conterá os seguintes elementos, observados os anexos I a 
IV desta Resolução:
a) Brasão da República;
b)  inscrições  "Poder  Judiciário  da  União”,  “Justiça  do  Trabalho"  e  órgão 
emitente;
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c) nome do servidor, matrícula funcional e data de exercício no órgão emitente;
d) cargo;
e) situação funcional;
f) fotografia tamanho 2cm x 2cm, em cores;
g) assinatura do servidor;
h) filiação, naturalidade, nacionalidade e data de nascimento;
i) número do PASEP;
j) número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física;
k)  número  da  Carteira  de  Identidade,  com o  órgão  expedidor  e  a  data  de 
emissão;
l) número do Título de Eleitor;
m) grupo sanguíneo/fator RH;
n) impressão digital do servidor, salvo se o meio utilizado para confecção do 
documento não o permitir;
o) data de expedição;
p) assinatura da autoridade competente para expedir o documento;
q) frase "Carteira de Identidade Funcional";
r) frase "Fé pública em todo o território nacional – Lei nº 12.774/2012";
s) faixa verde e amarela em diagonal no canto esquerdo da borda superior da 
face superior.
§  1º  Opcionalmente,  poderá  ser  inserida  marca  d’água  com  as  Armas  da 
República. Nesse caso, deverá constar a frase “Válida somente com a marca 
d’água – Armas da República” na borda inferior da face inferior.
§ 2º Aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário, Área Administrativa, e de 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas 
às funções de segurança, serão conferidas, no campo reservado ao cargo, as 
denominações Inspetor ou Agente de Segurança Judiciária, respectivamente, 
sendo essas denominações também dispostas em diagonal, na cor vermelha, 
conforme modelos constantes dos anexos III e IV.
§  3º  Aos  ocupantes  do  cargo  de  Analista  Judiciário,  Área  Judiciária, 
Especialidade Oficial  de Justiça Avaliador Federal será conferida, no campo 
reservado ao cargo, a denominação Oficial de Justiça Avaliador Federal, sendo 
essa  denominação  também  disposta  em  diagonal,  na  cor  vermelha, 
acompanhada  da  inscrição  “Acesso  e  Trânsito  Livre”,  conforme  modelo 
constante do anexo II.
§ 4º Nas carteiras de identidade funcional dos demais servidores, no campo 
destinado ao cargo será informada a denominação do cargo efetivo, mesmo 
que  de  outro  órgão,  ou  do  cargo  em comissão  ocupado  por  servidor  sem 
vínculo efetivo com a Administração Pública.
§ 5º No campo destinado à situação funcional, indicar-se-á a situação em que 
se enquadra o servidor perante o órgão emitente:
servidor do quadro efetivo, removido, sem vínculo efetivo com a Administração 
Pública, cedido ou em exercício provisório.
Art. 4º É vedada a emissão de carteira de identidade funcional com a inscrição 
Oficial  de  Justiça  Avaliador  Federal  a  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo 
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diverso do Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça 
Avaliador Federal.
Art.  5º  O desligamento do servidor do órgão emissor torna sem validade a 
carteira  de  identidade  funcional,  devendo  esta  ser  restituída  à  unidade 
competente.
Parágrafo  único.  Considera-se  desligamento,  para  efeito  deste  artigo,  a 
vacância,  demissão,  aposentadoria,  falecimento,  exoneração  de  cargo  em 
comissão  de  servidor  sem  vínculo  efetivo  com  a  Administração  Pública, 
redistribuição, remoção, requisição, cessão, lotação provisória ou o retorno ao 
órgão de origem de servidor removido, cedido ou em exercício provisório.
Art. 6º Será emitida nova carteira de identidade funcional nos seguintes casos:
I - alteração de dados biográficos ou funcionais;
II - mau estado de conservação do documento;
III - perda, extravio, furto ou roubo.
§ 1º  O servidor,  ao se aposentar,  poderá requerer  a  carteira  de identidade 
funcional, na qual deverá constar, no campo reservado à situação funcional, o 
termo "aposentado".
§ 2º A entrega de nova carteira ficará condicionada à devolução da anterior nas 
hipóteses dos incisos I e II deste artigo.
§ 3º Nos casos do inciso III deste artigo, o servidor deverá comunicar o fato 
imediatamente  à  unidade  competente  e  apresentar  boletim  de  ocorrência 
policial.
Art. 7º A carteira de identidade funcional deverá ser utilizada estritamente para 
a identificação do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função.
Parágrafo único.  O uso indevido da carteira sujeitará o servidor às sanções 
administrativas, civis e penais conforme legislação vigente.
Art.  8º  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Presidente  do  Tribunal 
Regional do Trabalho.
Art. 9º Fica revogada a Resolução CSJT n.º 37/2007.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 2013.

10)  RESOLUÇÃO  Nº  190,  DE  11  DE  DEZEMBRO  DE  2013  (DEJT  de 
13/12/2013 – TST). Altera o item X da Instrução Normativa nº 3/1993.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Ministro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os 
Excelentíssimos  Ministros  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen,  Vice-
Presidente do Tribunal, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio 
Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria 
da  Costa,  Fernando  Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio 
Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho  Delgado, 
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Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta,  Delaíde  Alves  Miranda  Arantes,  Hugo  Carlos  Scheuermann, 
Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Cláudio  Mascarenhas  Brandão  e  o 
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de 
Melo, considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que o 
benefício da justiça gratuita não abrange o depósito recursal, 
RESOLVE
Art. 1º Alterar o item X da Instrução Normativa nº 3, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“X - Não é exigido depósito recursal, em qualquer fase do processo ou grau de 
jurisdição, dos entes de direito público externo e das pessoas de direito público 
contempladas no Decreto-Lei nº 779, de 21.8.69, bem assim da massa falida e 
da herança jacente.”
Art. 2º Determinar a republicação da Instrução Normativa nº 3/1993.
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3 (*)
Interpreta o art. 8º da Lei nº 8542, de 23/ 12/92 (DOU de 24/12/1992), que trata  
do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho e a Lei nº 12.275,  
de 29 de junho de 2010, que altera a redação do inciso I do § 5º do art. 897 e  
acresce o § 7º ao art. 899, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
I – Os depósitos de que trata o art. 40, e seus parágrafos, da Lei nº 8.177/1991,  
com a redação dada pelo art. 8º da Lei nº 8.542/1992, e o depósito de que 
tratam o § 5º, I,do art. 897 e o § 7º do art. 899, ambos da CLT, com a redação 
dada pela Lei n.º 12.275, de 29/6/2010, não têm natureza jurídica de taxa de 
recurso,  mas  de  garantia  do  juízo  recursal,  que  pressupõe  decisão 
condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor 
líquido ou arbitrado.
II – No processo de conhecimento dos dissídios individuais o valor do depósito 
é  limitado  a  R$5.889,50  (cinco  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 
cinquenta  centavos),  ou  novo  valor  corrigido,  para  o  recurso  ordinário,  e  a 
R$11.779,02 (onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou 
novo  valor  corrigido,  para  cada  um dos  recursos  subseqüêntes,  isto  é,  de 
revista, de embargos (ditos impropriamente infringentes) e extraordinário, para 
o Supremo Tribunal Federal, observando-se o seguinte:
a)  para  o  recurso  de  agravo  de  instrumento,  o  valor  do  “depósito  recursal 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor do depósito do recurso ao 
qual se pretende destrancar”; 
b) depositado o valor total da condenação, nenhum depósito será exigido nos 
recursos das decisões posteriores, salvo se o valor da condenação vier a ser 
ampliado;
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c) se o valor constante do primeiro depósito, efetuado no limite legal, é inferior 
ao  da  condenação,  será  devida  complementação  de  depósito  em  recurso 
posterior,  observado o valor  nominal  remanescente da condenação e/ou os 
limites legais para cada novo recurso;
d)  havendo acréscimo ou redução da condenação em grau recursal, o juízo 
prolator da decisão arbitrará novo valor à condenação, quer para a exigibilidade 
de depósito  ou  complementação do já  depositado,  para  o  caso de recurso 
subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da redução da 
condenação;
e)  nos  dissídios  individuais  singulares  o  depósito  será  efetivado  pelo 
recorrente,  mediante  a  utilização  das  guias  correspondentes,  na  conta  do 
empregado  no  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço,  em 
conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, ou fora dela, desde que 
feito  na  sede  do  juízo  e  permaneça  à  disposição  deste,  mediante  guia  de 
depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária;
f)  nas reclamatórias plúrimas e nas em que houver substituição processual, 
será arbitrado o valor total da condenação, para o atendimento da exigência 
legal  do  depósito  recursal,  em  conformidade  com  as  alíneas  anteriores, 
mediante guia de depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária do órgão 
em que se encontra o processo;
g) a expedição de Mandado de Citação Penhora e Avaliação em fase definitiva 
ou provisória de execução deverá levar em conta a dedução dos valores já 
depositados nos autos, em especial o depósito recursal;
h)  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  absolveu  o  demandado  da 
condenação, ser-lhe-á autorizado o levantamento do valor depositado e seus 
acréscimos.
III  - Julgada procedente ação rescisória e imposta condenação em pecúnia, 
será exigido um único depósito recursal, até o limite máximo de R$11.779,02 
(onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou novo valor 
corrigido, dispensado novo depósito para os recursos subsequentes, salvo o 
depósito  do  agravo  de  instrumento,  previsto  na  Lei  n.º  12.275/2010, 
observando-se o seguinte:
a)  o depósito será efetivado pela parte recorrente vencida, mediante guia de 
depósito judicial expedida pela Secretaria Judiciária, à disposição do juízo da 
causa;
b) com o trânsito em julgado da decisão, se condenatória, o valor depositado e 
seus  acréscimos  serão  considerados  na  execução;  se  absolutória,  será 
liberado o levantamento do valor do depositado e seus acréscimos.
IV - A exigência de depósito no processo de execução observará o seguinte:
a)  a  inserção  da  vírgula  entre  as  expressões  "…aos  embargos"  e  "à 
execução..." é atribuída a erro de redação, devendo ser considerada a locução 
"embargos à execução";
b)  dada  a  natureza  jurídica  dos  embargos  à  execução,  não  será  exigido 
depósito  para  a  sua  oposição  quando  estiver  suficientemente  garantida  a 
execução por depósito recursal já existente nos autos, efetivado no processo 
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de conhecimento, que permaneceu vinculado à execução, e/ou pela nomeação 
ou apreensão judicial  de bens do devedor,  observada a ordem preferencial 
estabelecida em lei;
c) garantida integralmente a execução nos embargos, só haverá exigência de 
depósito  em  qualquer  recurso  subsequente  do  devedor  se  tiver  havido 
elevação  do  valor  do  débito,  hipótese  em  que  o  depósito  recursal 
corresponderá ao valor do acréscimo, sem qualquer limite;
d)  o  depósito  previsto  no  item  anterior  será  efetivado  pelo  executado 
recorrente,  mediante  guia  de  depósito  judicial  expedida  pela  Secretaria 
Judiciária, à disposição do juízo da execução;
e) com o trânsito em julgado da decisão que liquidar a sentença condenatória,  
serão liberados em favor  do exequente os valores disponíveis,  no limite da 
quantia  exequenda,  prosseguindo,  se  for  o  caso,  a  execução  por  crédito 
remanescente, e autorizando-se o levantamento, pelo executado, dos valores 
que acaso sobejarem.
V -  Nos termos da redação do § 3º do art. 40, não é exigido depósito para 
recurso ordinário interposto em dissídio coletivo, eis que a regra aludida atribui 
apenas valor ao recurso, com efeitos limitados, portanto, ao cálculo das custas 
processuais.
VI  -  Os valores alusivos aos limites  de depósito  recursal  serão reajustados 
anualmente  pela  variação  acumulada  do  INPC  do  IBGE  dos  doze  meses 
imediatamente anteriores, e serão calculados e publicados no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho por ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
tornando-se obrigatória a sua observância a partir do quinto dia seguinte ao da
publicação.
VII - Toda decisão condenatória ilíquida deverá conter o arbitramento do valor 
da  condenação.  O  acréscimo  de  condenação  em  grau  recursal,  quando 
ilíquido, deverá ser arbitrado também para fins de depósito.
VIII -  O depósito judicial, realizado na conta do empregado no FGTS ou em 
estabelecimento bancário oficial, mediante guia à disposição do juízo, será da 
responsabilidade da parte quanto à exatidão dos valores depositados e deverá 
ser  comprovado,  nos autos,  pelo recorrente,  no prazo do recurso a que se 
refere, independentemente da sua antecipada interposição, observado o limite 
do valor vigente na data da efetivação do depósito, bem como o contido no 
item VI, salvo no que se refere à comprovação do depósito recursal em agravo 
de instrumento, que observará o disposto no art.  899, § 7º, da CLT, com a 
redação da Lei n.º 12.275/2010.
IX - é exigido depósito recursal para o recurso adesivo, observados os mesmos 
critérios  e  procedimentos  do  recurso  principal  previsto  nesta  Instrução 
Normativa.
X - Não é exigido depósito recursal, em qualquer fase do processo ou grau de 
jurisdição, dos entes de direito público externo e das pessoas de direito público 
contempladas no Decreto-Lei n.º 779, de 21.8.69, bem assim da massa falida e 
da herança jacente.
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XI - Não se exigirá a efetivação de depósito em qualquer fase ou grau recursal  
do processo, fora das hipóteses previstas nesta Instrução Normativa. 
XII -  Havendo acordo para extinção do processo, as partes disporão sobre o 
valor  depositado.  Na ausência de expressa estipulação dos interessados,  o 
valor disponível será liberado em favor da parte depositante.
(*)  Republicação  da  Instrução  Normativa  nº  3,  com  as  alterações 
introduzidas pela Resolução n.º 190, de 11 de dezembro de 2013.

11)  Resolução  TST  nº  191,  DE  11  DE  DEZEMBRO  DE  2013  (DEJT  de 
13/12/2013 – TST). Altera a Instrução Normativa nº 20, editada pela Resolução 
nº 112/2002.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Ministro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os 
Excelentíssimos  Ministros  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen,  Vice-
Presidente do Tribunal, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio 
Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria 
da  Costa,  Fernando  Eizo  Ono,Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio 
Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho  Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta,  Delaíde  Alves  Miranda  Arantes,  Hugo  Carlos  Scheuermann, 
Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Cláudio  Mascarenhas  Brandão  e  o 
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de 
Melo,  considerando o disposto na Instrução Normativa STN N.º 02/2009, da 
Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  que  instituiu  a  GRU–Judicial  para 
recolhimentos especificados pelo Poder Judiciário, considerando o disposto no 
Ato  Conjunto  nº  21/TST.CSJT.GP.SG,  de  7  de  dezembro  de  2010, 
considerando  a  necessidade  de  adequar  a  Instrução  Normativa  nº  20  às 
normas regulamentares vigentes, 
RESOLVE
Art. 1º Alterar o item I da Instrução Normativa n.º 20/2002, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“I  -  O pagamento  das custas  e dos emolumentos no âmbito  da Justiça  do 
Trabalho  deverá  ser  realizado,  exclusivamente,  mediante  Guia  de 
Recolhimento da União - GRU Judicial, em 4 (quatro) vias, sendo ônus da parte 
interessada realizar seu correto preenchimento,  observando-se as seguintes 
instruções:
a)  o  preenchimento  da GRU Judicial  será  online,  no sítio  da  Secretaria  do 
Tesouro Nacional na internet;
b) o pagamento da GRU Judicial poderá ser efetivado em dinheiro, na Caixa 
Econômica Federal e no Banco do Brasil S/A, ou em cheque, apenas no Banco 
do Brasil S/A.
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c) o campo inicial da GRU Judicial, denominado Unidade Gestora (UG), será 
preenchido com o código correspondente ao Tribunal Superior do Trabalho ou 
ao Tribunal Regional do Trabalho onde se encontra o processo. Os códigos 
constam do Anexo I;
d)  o  campo denominado  Gestão será  preenchido,  sempre,  com a seguinte 
numeração: 00001 – Tesouro Nacional.”
Art. 2º Alterar o item V da Instrução Normativa nº 20/2002, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“V – O recolhimento das custas e emolumentos será realizado nos seguintes 
códigos:
a) 18740-2 - STN – CUSTAS JUDICIAIS (CAIXA/BB);
b) 18770-4 – STN – EMOLUMENTOS (CAIXA/BB).
Para esses códigos de arrecadação, os pagamentos não estão submetidos à 
restrição de valores inferiores a R$ 10,00 (dez reais), de conformidade com a 
Nota SRF/Corat/Codac/Dirar/nº 174, de 14 de outubro de 2002.”
Art. 3º Alterar o item VI da Instrução Normativa nº 20/2002, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“VI  –  As  secretarias  das  Varas  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho informarão, mensalmente, aos setores encarregados pela elaboração 
da estatística do órgão, os valores de arrecadação de custas e emolumentos, 
baseando-se nas GRUs Judiciais que deverão manter arquivadas.”
Art. 4º Incluir o item VIII-A na Instrução Normativa nº 20/2002, com o seguinte 
teor:
“VIII-A – O requerimento de restituição dos valores indevidamente recolhidos 
por  meio  de  GRU  judicial,  de  forma  total  ou  parcial,  a  título  de  custas 
processuais e/ou  emolumentos,  deverá  ser  formalizado pelo  interessado na 
Unidade Judiciária em que tramita o processo, acompanhado dos documentos 
comprobatórios das alegações, juntamente com o número do CNPJ ou CPF e 
dos respectivos dados bancários.”
Art.  5º Alterar  o  item IX da Instrução Normativa  n.º  20/2002,  que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“IX – Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente 
pelo pagamento das custas.”
Art. 6º Revogar os itens IV e VII da Instrução Normativa nº 20/2002.
Art.  7º Determinar  a  republicação da Resolução nº  112/2002,  que editou a 
Instrução Normativa nº 20/2002.
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2013.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2002
(*)
Dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento de custas e emolumentos 
devidos à União no âmbito da Justiça do Trabalho.
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O Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição Plena, Considerando o 
disposto na Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, que alterou os arts. 789 e 
790 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sobre custas e emolumentos 
na Justiça do Trabalho,
RESOLVEU
expedir as seguintes instruções:
I  -  O  pagamento  das  custas  e  dos  emolumentos  no  âmbito  da  Justiça  do 
Trabalho  deverá  ser  realizado,  exclusivamente,  mediante  Guia  de 
Recolhimento da União - GRU Judicial, em 4 (quatro) vias, sendo ônus da parte 
interessada realizar seu correto preenchimento,  observando-se as seguintes 
instruções:
a)  o  preenchimento  da GRU Judicial  será online,  no sítio  da Secretaria  do 
Tesouro Nacional na internet;
b) o pagamento da GRU – Judicial poderá ser efetivado em dinheiro, na Caixa 
Econômica Federal e no Banco do Brasil S/A, ou em cheque, apenas no Banco 
do Brasil S/A.
c) o campo inicial da GRU Judicial, denominado Unidade Gestora (UG), será 
preenchido com o código correspondente ao Tribunal Superior do Trabalho ou 
ao Tribunal Regional do Trabalho onde se encontra o processo. Os códigos 
constam do Anexo I;
d)  o  campo denominado  Gestão será  preenchido,  sempre,  com a seguinte 
numeração: 00001 – Tesouro Nacional.
II  -  As 4 (quatro) vias serão assim distribuídas: uma ficará retida no banco 
arrecadador; a segunda deverá ser anexada ao processo mediante petição do 
interessado; a terceira será entregue pelo interessado na secretaria do órgão 
judicante; a quarta ficará na posse de quem providenciou o recolhimento.
III - É ônus da parte zelar pela exatidão do recolhimento das custas e/ou dos 
emolumentos,  bem  como  requerer  a  juntada  aos  autos  dos  respectivos 
comprovantes.
IV – (Revogado).
V - O recolhimento das custas e emolumentos será realizado nos seguintes 
códigos:
a) 18740-2 - STN – CUSTAS JUDICIAIS (CAIXA/BB);
b) 18770-4 – STN – EMOLUMENTOS (CAIXA/BB).
Para esses códigos de arrecadação, os pagamentos não estão submetidos à 
restrição de valores inferiores a R$ 10,00 (dez reais), de conformidade com a 
nota SRF/Corat/Codac/Dirar/nº 174, de 14 de outubro de 2002.
VI  -  As  secretarias  das  Varas  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho informarão, mensalmente, aos setores encarregados pela elaboração 
da estatística do órgão, os valores de arrecadação de custas e emolumentos, 
baseando-se nas GRUs Judiciais que deverão manter arquivadas.
VII – (Revogado).
VIII  -  O  comprovante  de  pagamento  efetuado  por  meio  de  transferência 
eletrônica  de  fundos  deverá  ser  apresentado  pela  parte  em  duas  vias:  a 
primeira será anexada ao processo, a segunda ficará arquivada na secretaria.
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VIII-A – O requerimento de restituição dos valores indevidamente recolhidos, 
por  meio  de  GRU  judicial,  de  forma  total  ou  parcial,  a  título  de  custas 
processuais e/ou  emolumentos,  deverá  ser  formalizado pelo  interessado na 
Unidade Judiciária em que tramita o processo, acompanhado dos documentos 
comprobatórios das alegações, juntamente com o número do CNPJ ou CPF e 
dos respectivos dados bancários.
IX -  Nos dissídios coletivos,  as partes vencidas responderão solidariamente 
pelo pagamento das custas.
X - Não serão fixadas, no processo de conhecimento, custas inferiores a R$ 
10,64  (dez  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  ainda  que  o  resultado  do 
cálculo seja inferior a este valor.
XI - As custas serão satisfeitas pelo vencido, após o trânsito em julgado da 
decisão. Em caso de recurso, a parte deverá recolher as custas e comprovar o 
seu pagamento no prazo recursal.
XII - O preparo de recurso da competência do Supremo Tribunal Federal será 
feito no prazo e na forma do disposto no Regimento Interno daquela Corte e 
segundo a sua "Tabela de Custas".
XIII - No processo de execução, as custas não serão exigidas por ocasião do 
recurso, devendo ser suportadas pelo executado ao final.
XIV -  a  tabela de custas da Justiça do Trabalho,  referente ao processo de 
execução, vigorará com os seguintes valores:
a) AUTOS DE ARREMATAÇÃO, DE ADJUDICAÇÃO E DE REMIÇÃO:  5% 
(cinco por cento) sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38 (um 
mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos);
b) ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, POR DILIGÊNCIA CERTIFICADA:
b1) em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos);
b2) em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos);
c) AGRAVO DE INSTRUMENTO: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e 
seis centavos);
d) AGRAVO DE PETIÇÃO:  R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis 
centavos);
e) EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS DE TERCEIRO E EMBARGOS 
À  ARREMATAÇÃO:  R$  44,26  (quarenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  seis 
centavos);
f) RECURSO DE REVISTA: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco 
centavos);
g) IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQÜIDAÇÃO:  R$ 55,35 (cinqüenta e 
cinco reais e trinta e cinco centavos);
h) DESPESA DE ARMAZENAGEM EM DEPÓSITO JUDICIAL:  por dia: 0,1% 
(um décimo por cento) do valor da avaliação;
i)  CÁLCULOS  DE  LIQUIDAÇÃO  REALIZADOS  PELO  CONTADOR  DO 
JUÍZO:
Sobre o valor liquidado: 0,5% (cinco décimos por cento) até o limite de R$ 
638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).
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XV  -  A  tabela  de  emolumentos  da  Justiça  do  Trabalho  vigorará  com  os 
seguintes valores:
a)  AUTENTICAÇÃO  DE  TRASLADO  DE  PEÇAS  MEDIANTE  CÓPIA 
REPROGRÁFICA APRESENTADA PELAS PARTES:
por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real);
b) FOTOCÓPIA DE PEÇAS:
por folha: R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real);
c) AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS:
por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real);
d)  CARTAS  DE  SENTENÇA,  DE  ADJUDICAÇÃO,  DE  REMIÇÃO  E  DE 
ARREMATAÇÃO:
por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real);
e) CERTIDÕES:
por folha: R$ 5,53 (cinco reais e cinqüenta e três centavos de real)
XVI – Os emolumentos serão suportados pelo requerente.
XVII  –  Os  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho  não  estão  obrigados  a  manter 
serviços  de  reprografia  para  atendimento  ao  público  externo,  tampouco 
autenticar fotocópias apresentadas pelas partes.
XVIII – As requisições de traslados serão atendidas sem o comprometimento 
das atividades normais das secretarias.
Sala de Sessões, 07 de novembro de 2002.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária
(*) Republicação da Instrução Normativa nº 20, com as alterações introduzidas 
pela Resolução n.º 191, de 11 de dezembro de 2013.

12) RESOLUÇÃO TST N.º 192, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013. (DEJT de 
13/12/2013 – TST) Altera a Instrução Normativa nº 30/2007.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Ministro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os 
Excelentíssimos  Ministros  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen,  Vice-
Presidente do Tribunal, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio 
Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria 
da  Costa,  Fernando  Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio 
Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho  Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta,  Delaíde  Alves  Miranda  Arantes,  Hugo  Carlos  Scheuermann, 
Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Cláudio  Mascarenhas  Brandão  e  o 
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de 
Melo,  considerando  a  compatibilidade  entre  o  Sistema  de  Peticionamento 



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Eletrônico desta Corte (e-DOC) e o Sistema de Recebimento de Documentos 
Eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, 
RESOLVE
Art. 1º Revogar o § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 30/2007, editada 
pela Resolução nº 140, de 13 de setembro de 2007.
Art. 2º Determinar a republicação da Instrução Normativa nº 30/2007.
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 30/2007 DO TST (*)
Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Lei n° 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
CAPÍTULO I
INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL  NO ÂMBITO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO
Art.  1º O  uso  de  meio  eletrônico  na  tramitação  de  processos  judiciais,  
comunicação  de  atos  e  transmissão  de  peças  processuais,  na  Justiça  do 
Trabalho, será disciplinado pela presente instrução normativa.
Art.  2º Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  disponibilizarão  em  suas 
dependências  e  nas  Varas  do  Trabalho,  para  os  usuários  dos  serviços  de 
peticionamento eletrônico que necessitarem, equipamentos de acesso à rede 
mundial de computadores e de digitalização do processo, para a distribuição de 
peças processuais.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho terão o prazo de um ano 
da publicação da presente instrução normativa para atenderem ao disposto no 
presente artigo.
CAPÍTULO II
ASSINATURA ELETRÔNICA
Art. 3º No âmbito da Justiça do Trabalho, o envio de petições, de recursos e a 
prática  de  atos  processuais  em  geral  por  meio  eletrônico  serão  admitidos 
mediante uso de assinatura eletrônica.
Art. 4º A assinatura eletrônica, no âmbito da Justiça do Trabalho, será admitida 
sob as seguintes modalidades:
I – assinatura digital, baseada em certificado digital emitido pelo ICP -Brasil, 
com uso de cartão e senha;
II – assinatura cadastrada, obtida perante o Tribunal Superior do Trabalho ou 
Tribunais Regionais do Trabalho, com fornecimento de login e senha.
§ 1° Para o uso de qualquer das duas modalidades de assinatura eletrônica, o 
usuário  deverá  se  credenciar  previamente  perante  o  Tribunal  Superior  do 
Trabalho ou o Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição sobre a cidade em 
que  tenha  domicílio,  mediante  o  preenchimento  de  formulário  eletrônico, 
disponibilizado no Portal da Justiça do Trabalho (Portal-JT).
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§ 2°  No caso de assinatura digital,  em que a identificação presencial  já  se 
realizou perante  a  Autoridade Certificadora,  o  credenciamento  se  dará  pela 
simples identificação do usuário por meio de seu certificado digital e remessa 
do formulário devidamente preenchido.
§  3°  No caso  da assinatura  cadastrada,  o  interessado  deverá  comparecer, 
pessoalmente,  perante  o  órgão  do  Tribunal  no  qual  deseje  cadastrar  sua 
assinatura eletrônica, munido do formulário devidamente preenchido, obtendo 
senhas e informações para a operacionalização de sua assinatura eletrônica.
§ 4° Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de 
modo a preservar o sigilo (mediante criptografia de senha), a identificação e a 
autenticidade de suas comunicações.
§  5°  Alterações  de  dados  cadastrais  poderão  ser  feitas  pelos  usuários,  a 
qualquer momento, na seção respectiva do Portal-JT.
§ 6° O credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas nesta 
Instrução Normativa e a responsabilidade do credenciado pelo uso indevido da 
assinatura eletrônica.
CAPÍTULO III
SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO
Art.  5º A  prática  de  atos  processuais  por  meio  eletrônico  pelas  partes, 
advogados e peritos será feita,  na Justiça do Trabalho, através do Sistema 
Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos (e-DOC).
§ 1° O e-DOC é um serviço de uso facultativo, disponibilizado no Portal-JT, na 
Internet.
§ 2° (Revogado).
§ 3° O sistema do e-DOC deverá buscar identificar,  dentro do possível,  os 
casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada.
§ 4° A parte desassistida de advogado que desejar utilizar o sistema do e-DOC 
deverá se cadastrar, antes, nos termos desta Instrução Normativa.
Art. 6º As petições, acompanhadas ou não de anexos, apenas serão aceitas 
em  formato  PDF  (Portable  Document  Format),  no  tamanho  máximo,  por 
operação, de 2 Megabytes.
Parágrafo único. Não se admitirá o fracionamento de petição, tampouco dos 
documentos que a acompanham, para fins de transmissão.
Art. 7º O envio da petição por intermédio do e-DOC dispensa a apresentação 
posterior  dos  originais  ou  de  fotocópias  autenticadas,  inclusive  aqueles 
destinados à comprovação de pressupostos de admissibilidade do recurso.
Art.  8º O  acesso  ao  e-DOC  depende  da  utilização,  pelo  usuário,  da  sua 
assinatura eletrônica.
Parágrafo único.Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a 
parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial em 
meio  eletrônico,  o  número  no  cadastro  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas, 
conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal.
Art.  9º O  Sistema  Integrado  de  Protocolização  e  Fluxo  de  Documentos 
Eletrônicos (e-DOC), no momento do recebimento da petição, expedirá recibo 
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ao remetente,  que servirá  como comprovante  de entrega da petição e dos 
documentos que a acompanharam.
§ 1° Constarão do recibo as seguintes informações:
I – o número de protocolo da petição gerado pelo Sistema;
II  – o  número do processo e o nome das partes,  se houver,  o assunto da 
petição e o órgão destinatário da petição, informados pelo remetente;
III – a data e o horário do recebimento da petição no Tribunal, fornecidos pelo 
Observatório Nacional;
IV  –  as  identificações  do  remetente  da  petição  e  do  usuário  que  assinou 
eletronicamente o documento.
§ 2° A qualquer momento o usuário poderá consultar no e-DOC as petições e 
documentos enviados e os respectivos recibos.
Art.  10. Incumbe  aos  Tribunais,  por  intermédio  das  respectivas  unidades 
administrativas responsáveis pela recepção das petições transmitidas pelo e-
DOC:
I – imprimir as petições e seus documentos, caso existentes, anexando-lhes o 
comprovante de recepção gerado pelo Sistema, enquanto não generalizada a 
virtualização do processo, que dispensará os autos físicos;
II – verificar, diariamente, no sistema informatizado, a existência de petições 
eletrônicas pendentes de processamento.
Art. 11. São de exclusiva responsabilidade dos usuários:
I – o sigilo da assinatura digital,  não sendo oponível, em qualquer hipótese, 
alegação de seu uso indevido;
II  –  a  equivalência  entre  os  dados  informados  para  o  envio  (número  do 
processo e unidade judiciária) e os constantes da petição remetida;
III  – as condições das linhas de comunicação e acesso ao seu provedor da 
Internet;
IV  –  a  edição  da  petição  e  anexos  em  conformidade  com  as  restrições 
impostas pelo serviço, no que se refere à formatação e tamanho do arquivo 
enviado;
V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não 
estiver disponível em decorrência de manutenção no sítio do Tribunal.
§ 1° A não-obtenção, pelo usuário, de acesso ao Sistema, além de eventuais 
defeitos de transmissão ou recepção de dados, não serve de escusa para o 
descumprimento dos prazos legais.
§ 2° Deverão os Tribunais informar, nos respectivos sítios, os períodos em que, 
eventualmente, o sistema esteve indisponível.
Art. 12. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no 
dia e hora do seu recebimento pelo sistema do e-DOC.
§ 1° Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual,  
serão  consideradas  tempestivas  as  transmitidas  até  as  24  (vinte  e  quatro) 
horas do seu último dia.
§  2°  Incumbe ao  usuário  observar  o  horário  estabelecido  como  base  para 
recebimento, como sendo o do Observatório Nacional, devendo atender para 
as diferenças de fuso horário existente no país.
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§  3°  Não  serão  considerados,  para  efeito  de  tempestividade,  o  horário  da 
conexão  do  usuário  à  Internet,  o  horário  do  acesso  ao  sítio  do  Tribunal, 
tampouco  os  horários  consignados  nos  equipamentos  do  remetente  e  da 
unidade destinatária, mas o de recebimento no órgão da Justiça do Trabalho.
Art. 13. O uso inadequado do e-DOC que venha a causar prejuízo às partes ou 
à atividade jurisdicional importa bloqueio do cadastramento do usuário, a ser 
determinado pela autoridade judiciária competente.
CAPÍTULO IV
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO PORTAL 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Art.  14. O Portal da Justiça do Trabalho (Portal-JT) é o sítio corporativo da 
instituição, abrangendo todos os Tribunais trabalhistas do país, gerenciado pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e operado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho  e  pelos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  incluindo,  entre  outras 
funcionalidades:
I – o Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico (DJT), para publicação de atos 
judiciais  e  administrativos  dos  Tribunais  e  Varas  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho;
II – Sistemas de Pesquisa de Jurisprudência, de Legislação Trabalhista e Atos 
Normativos  da  Justiça  do  Trabalho,  de  acompanhamento  processual,  de 
acervo bibliográfico,  com Banco de Dados Geral  integrado pelos julgados e 
atos administrativos de todos os Tribunais trabalhistas do país;
III  –  Informações gerais  sobre  os  Tribunais  e  Varas do Trabalho,  incluindo 
memória da Justiça do Trabalho, dados estatísticos, magistrados, concursos e 
licitações, entre outros;
IV – Informações sobre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 
incluindo seu Regimento Interno, suas resoluções e decisões, além de seus 
integrantes e estrutura do órgão;
V – Informações sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho (ENAMAT), incluindo quadro diretivo, de professores, 
de alunos e de cursos, bem como disponibilizando ambiente para o ensino à 
distância;
VI – Sistemas de Assinatura Eletrônica, Peticionamento Eletrônico (e-DOC) e 
de Carta Eletrônica (CE).
VII – Informações sobre a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. O conteúdo das publicações de que trata este artigo deverá 
ser assinado digitalmente, na forma desta Instrução Normativa.
Art.  15.  A  publicação  eletrônica  no  DJT  substitui  qualquer  outro  meio  e 
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por 
lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§  1°Os atos processuais praticados pelos magistrados trabalhistas a serem 
publicados no DJT serão assinados digitalmente no momento de sua prolação.
§ 2° Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 
disponibilização da informação no DJT.
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§  3°  Os  prazos processuais  terão início  no  primeiro  dia  útil  que seguir  ao 
considerado como data da publicação.
Art. 16. As intimações serão feitas por meio eletrônico no Portal-JT aos que se 
credenciarem  na  forma  desta  Instrução  Normativa,  dispensando-se  a 
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1° Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a 
consulta  eletrônica  ao  teor  da  intimação,  certificando-se  nos  autos  a  sua 
realização.
§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em 
dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil 
seguinte.
§ 3° A consulta referida nos §§ 1° e 2° deste artigo deverá ser feita em até 10  
(dez)  dias  corridos  contados  da  data  do  envio  da  intimação,  sob  pena  de 
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse 
prazo.
§ 4° A intimação de que trata este artigo somente será realizada nos processos 
em  que  todas  as  partes  estejam  credenciadas  na  forma  desta  Instrução 
Normativa, de modo a uniformizar a contagem dos prazos processuais.
§ 5° Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa 
causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada 
qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado 
por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.
§ 6° As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, 
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
§ 7° Observadas as formas e as cautelas deste artigo, as citações, inclusive da 
Fazenda Pública, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra 
dos autos seja acessível ao citando.
Art. 17. As cartas precatórias, rogatórias e de ordem, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, serão transmitidas exclusivamente de forma eletrônica, através do 
Sistema de Carta Eletrônica (CE) já referido, com dispensa da remessa física 
de documentos.
§ 1° A utilização do Sistema de Carta Eletrônica fora do âmbito da Justiça do 
Trabalho dependerá da aceitação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
§ 2° Eventuais falhas na transmissão eletrônica dos dados não desobriga os 
magistrados  e  serventuários  do  cumprimento  dos  prazos  legais,  cabendo, 
nesses casos, a utilização de outros meios previstos em lei para a remessa das 
cartas.
Art.  18.  As petições e demais documentos referentes às cartas precatórias, 
rogatórias  e  de  ordem,  não apresentados pelas  partes  em meio  eletrônico, 
serão digitalizados e inseridos no Sistema de Carta Eletrônica.
Art. 19. Os documentos em meio físico, em poder do Juízo deprecado, deverão 
ser  adequadamente  organizados  e  arquivados,  obedecidos  os  critérios 
estabelecidos na Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto nº 4.073, 
de 3 de janeiro de 2002.
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Parágrafo único. Poderá o Juízo deprecante, em casos excepcionais, solicitar o 
documento físico em poder do Juízo deprecado.
Art.  20. Serão  certificados  nos  autos  principais  todos  os  fatos  relevantes 
relativos  ao andamento  da carta,  obtidos junto  ao sistema Carta  Eletrônica 
(CE), com impressão e juntada apenas dos documentos essenciais à instrução 
do feito, nos casos de autos em papel.
Art. 21. Os Tribunais Regionais do Trabalho ficarão obrigados a comunicar à 
Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho qualquer alteração 
na competência territorial de suas Varas do Trabalho.
CAPÍTULO V
PROCESSO ELETRÔNICO
Art.  22. Na Justiça do Trabalho, os atos processuais do processo eletrônico 
serão  assinados  eletronicamente  na  forma  estabelecida  nesta  Instrução 
Normativa.
Art. 23. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, 
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico.
§ 1° As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso 
à  íntegra do processo correspondente serão consideradas vista  pessoal  do 
interessado para todos os efeitos legais.
§ 2° Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a  
realização  de  citação,  intimação  ou  notificação,  esses  atos  processuais 
poderão  ser  praticados  segundo  as  regras  ordinárias,  digitalizando-se  o 
documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.
Art.  24. A  distribuição  da  petição  inicial  e  a  juntada  da  contestação,  dos 
recursos  e  das  petições  em geral,  todos  em formato  digital,  nos  autos  de 
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e 
privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, 
situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se 
o recibo eletrônico de protocolo.
§ 1° Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, 
por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados 
até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2° No caso do § 1° deste artigo, se o serviço respectivo do Portal-JT se tornar 
indisponível por motivo técnico que impeça a prática do ato no termo final do 
prazo, este fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à 
resolução do problema.
Art. 25. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida 
nesta Instrução Normativa, serão considerados originais para todos os efeitos 
legais.
§ 1° Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 
pelos órgãos da Justiça do Trabalho e seus auxiliares, pelo Ministério Público e 
seus  auxiliares,  pelas  procuradorias,  pelas  autoridades  policiais,  pelas 
repartições  públicas  em geral  e  por  advogados  públicos  e  privados  têm a 
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mesma  força  probante  dos  originais,  ressalvada  a  alegação  motivada  e 
fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.
§  2°  A  argüição  de  falsidade  do  documento  original  será  processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor.
§ 3° Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 1° deste 
artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da 
sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação 
rescisória.
§ 4° Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável  devido ao 
grande volume ou por  motivo  de ilegibilidade deverão ser  apresentados ao 
cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição 
eletrônica  comunicando  o  fato,  os  quais  serão  devolvidos  à  parte  após  o 
trânsito em julgado.
§ 5° Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente 
estarão  disponíveis  para  acesso  por  meio  da  rede  externa  para  suas 
respectivas  partes  processuais  e  para  o  Ministério  Público,  respeitado  o 
disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça.
Art.  26. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou 
parcialmente por meio eletrônico.
§ 1° Os autos dos processos eletrônicos serão protegidos por meio de sistemas 
de segurança de acesso e armazenados de forma a preservar a integridade 
dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares.
§ 2° Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro  
juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão 
ser impressos em papel e autuados na forma dos arts. 166 a 168 do CPC.
§ 3°No caso do § 2° deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará 
os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, 
ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco 
de dados poderá ser acessado para aferir  a autenticidade das peças e das 
respectivas assinaturas digitais.
§ 4° Feita a autuação na forma estabelecida no § 2° deste artigo, o processo 
seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos.
§  5°  A  digitalização  de  autos  em  mídia  não  digital,  em  tramitação  ou  já 
arquivados,  será  precedida  de  publicação  de  editais  de  intimações  ou  da 
intimação pessoal  das partes  e  de  seus  procuradores,  para  que,  no  prazo 
preclusivo  de  30  (trinta)  dias,  se  manifestem sobre  o  desejo  de  manterem 
pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.
Art.  27. O  magistrado  poderá  determinar  que  sejam  realizados  por  meio 
eletrônico  a  exibição  e  o  envio  de  dados  e  de  documentos  necessários  à 
instrução do processo.
§ 1° Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre 
outros  existentes  ou  que  venham  a  ser  criados,  ainda  que  mantidos  por 
concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contenham 
informações indispensáveis ao exercício da função judicante.
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§ 2° O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio tecnológico 
disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiência.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 28. Os credenciamentos de assinatura eletrônica já feitos pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho antes da publicação desta Instrução Normativa e que 
estejam em desacordo com as regras nela estabelecidas terão validade por 
180 (cento e oitenta) dias da última publicação desta Resolução, devendo os 
interessados promover o credenciamento adequado até essa data.
Art. 29. Os casos omissos desta Instrução Normativa serão resolvidos pelos 
Presidentes dos Tribunais, no âmbito de suas esferas de competência.
Art. 30. Para efeito do disposto no § 5° do art. 4° da Lei n° 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006, a presente Instrução Normativa será publicada durante 30 
(trinta) dias no Diário Oficial em uso, dando-lhe ampla divulgação.
Art. 31. A presente Instrução Normativa entra em vigor 90 (noventa) dias após 
a sua última publicação, revogada a Instrução Normativa n° 28 desta Corte.
Sala de sessões, 13 de setembro de 2007.
ANA LÚCIA REGO QUEIROZ
Secretário  do  Tribunal  Pleno  e  da  Seção  Especializada  em  Dissídios 
Coletivos
(*) Republicação da Instrução Normativa nº 30, com as alterações introduzidas 
pela Resolução nº 192, de 11 de dezembro de 2013.

13) RESOLUÇÃO TST Nº 193, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT de 
13/12/2013 – TST). Edita as Súmulas nºs 446 e 447, inclui o item II na Súmula 
288 e altera a redação da Súmula nº 392. 
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Ministro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os 
Excelentíssimos  Ministros  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen,  Vice-
Presidente do Tribunal, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio 
Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria 
da  Costa,  Fernando  Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio 
Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho  Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta,  Delaíde  Alves  Miranda  Arantes,  Hugo  Carlos  Scheuermann, 
Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Cláudio  Mascarenhas  Brandão  e  o 
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de 
Melo, RESOLVE
I – Editar as Súmulas nºs 446 e 447, nos seguintes termos: 
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SÚMULA  Nº  446.  MAQUINISTA  FERROVIÁRIO.  INTERVALO 
INTRAJORNADA.  SUPRESSÃO  PARCIAL  OU  TOTAL.  HORAS  EXTRAS 
DEVIDAS. COMPATIBILIDADE ENTRE OS ARTS. 71, § 4º, E 238, § 5º, DA 
CLT.  A  garantia  ao  intervalo  intrajornada,  prevista  no  art.  71  da  CLT,  por 
constituir-se  em  medida  de  higiene,  saúde  e  segurança  do  empregado,  é 
aplicável  também  ao  ferroviário  maquinista  integrante  da  categoria  “c” 
(equipagem de trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras 
inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.
Precedentes
ERR 49800-10.2009.5.15.0108 Min. Augusto César Leite de Carvalho 
DEJT 30.08.2013/J-22.08.2013 Decisão unânime 
ERR 660200-60.2009.5.09.0024 Min. Dora Maria da Costa 
DEJT 02.08.2013/J-27.06.2013 Decisão unânime 
ERR 462000-43.2004.5.09.0005 Min. Lelio Bentes Corrêa 
DEJT 01.07.2013/J-13.06.2013 Decisão unânime 
ERR 1977600-71.2006.5.09.0001 Min. Renato de Lacerda Paiva 
DEJT 21.06.2013/J-06.06.2013 Decisão unânime 
EEDRR 42100-92.2007.5.02.0373 Min. Ives Gandra da S. Martins Filho 
DEJT 07.06.2013/J-09.05.2013 Decisão unânime 
EEDRR 429700-56.2003.5.09.0007 Min. Rosa Maria Weber C. da Rosa 
DEJT 31.05.2013/J-16.05.2013 Decisão unânime 
EEDRR 65200-84.2007.5.03.0038 Red. Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DEJT  10.05.2013/J-18.04.2013  Decisão  por  maioria  (SBDI-I  Composição 
Plena)

SÚMULA N.º  447.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  PERMANÊNCIA  A 
BORDO  DURANTE  O  ABASTECIMENTO  DA  AERONAVE.  INDEVIDO.  Os 
tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo 
que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não 
têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o 
Anexo 2, item 1, “c”, da NR 16 do MTE.
Precedentes
EEDRR 81000-79.2001.5.02.0010 Min. Lelio Bentes Corrêa 
DEJT 03.04.2012/J-15.03.2012 Decisão unânime 
EEDRR  785308-47.2001.5.02.0050  Des.  Conv.  Hugo  Carlos  Scheuermann 
DEJT 03.02.2012/J-15.12.2011 Decisão unânime 
EEDRR 89700-74.2004.5.01.0072 Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DEJT 14.10.2011/J-06.10.2011 Decisão unânime 
ERR 135100-67.2000.5.02.0317 Min. Rosa Maria Weber C. da Rosa 
DEJT 10.09.2010/J-02.09.2010 Decisão unânime 
EEDRR 80400-41.1999.5.02.0006 Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 30.03.2010/J-18.03.2010 Decisão por maioria 
ERR 14100-49.2001.5.02.0064 Min. Augusto César Leite de Carvalho 
DEJT 12.03.2010/J-25.02.2010 Decisão unânime 
ERR 212740-15.2001.5.02.0317 Min. Maria de Assis Calsing 
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DEJT 05.03.2010/J-25.02.2010 Decisão unânime 
ERR 319200-18.1999.5.02.0019 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
DEJT 04.09.2009/J-27.08.2009 Decisão unânime 
EEDRR 6700-81.2000.5.01.0052 Min. Vantuil Abdala 
DEJT 15.05.2009/J-30.04.2009 Decisão por maioria 
EEDRR 7559700-57.2003.5.02.0900 Min. Horácio de Senna Pires 
DEJT 14.11.2008/J-06.06.2008 Decisão por maioria.

II – Acrescentar o item II à Súmula nº 288, nos seguintes termos:
SÚMULA  Nº  288.  COMPLEMENTAÇÃO  DOS  PROVENTOS  DA 
APOSENTADORIA.
I - A complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas 
em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações 
posteriores  desde  que  mais  favoráveis  ao  beneficiário  do  direito.  II  -  Na 
hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência 
complementar,  instituídos  pelo  empregador  ou  por  entidade  de 
previdência  privada,  a  opção  do  beneficiário  por  um  deles  tem  efeito 
jurídico de renúncia às regras do outro.
Precedentes
Item I
ERR 3270/1980, Ac. TP 1304/1986 Min. Hermínio Mendes Cavaleiro 
DJ 23.10.1987 Decisão unânime 
ERR 4113/1981, Ac. TP 2877/1986 Min. Hélio Regato 
DJ 20.02.1987 Decisão por maioria
ERR 3164/1980, Ac. TP 304/1985 Min. C. A. Barata Silva 
DJ 25.10.1985 Decisão por maioria
ERR 5176/9181, Ac. TP 1031/1985 Min. Ranor Barbosa 
DJ 14.06.1985 Decisão por maioria
ERR 3863/1980, Ac. TP 1013/1985 Min. Hélio Regato 
DJ 14.06.9185 Decisão por maioria
RR 1828/1984, Ac. 1ªT 2536/1985 Red. Min. Marco Aurélio M. de F. Mello 
DJ 13.06.9186 Decisão por maioria
RR 5815/1984, Ac. 2ªT 4192/9185 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 29.11.1985 Decisão por maioria
RR 6720/1984, Ac. 2ªT 3881/1985 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 08.11.9185 Decisão por maioria
RR 7270/1984, Ac. 2ªT 3778/1985 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 31.10.1985 Decisão unânime
RR 6551/1984, Ac. 2ªT 3769/1985 Min. Hélio Regato 
DJ 18.10.1985 Decisão por maioria
RR 7361/1984, Ac. 2ªT 3633/1985 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 18.10.1985 Decisão por maioria
RR 6648/1983, Ac. 2ªT 3575/1985 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 11.10.1985 Decisão por maioria
RR 5864/1984, Ac. 2ªT 3604/1985 Min. Hélio Regato 
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DJ 04.10.1985 Decisão por maioria
RR 945/1984, Ac. 2ªT 2185/1985 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 09.08.1985 Decisão por maioria
RR 3526/1984, Ac. 2ªT 2045/1984 Min. Marcelo Pimentel 
DJ 02.08.1985 Decisão por maioria
RR 4250/1984, Ac. 2ªT 2482/1985 Min. Hélio Regato 
DJ 02.08.1985 Decisão unânime
RR 3542/1984, Ac. 2ªT 1228/1985 Min. Hélio Regato 
DJ 28.06.1985 Decisão unânime
RR 2798/1984, Ac. 2ªT 926/1985 Min. Hélio Regato 
DJ 26.04.1985 Decisão unânime
Item II
EEDRR  202500-53.2005.5.02.0049  Min.  Augusto  César  Leite  de  Carvalho 
DEJT 23.08.2013/ J-15.08.2013 Decisão unânime 
EEDRR 135500-52.2008.5.04.0024 Min. Renato de Lacerda Paiva 
DEJT 16.08.2013/J-08.08.2013 Decisão unânime
ERR 94200-52.2004.5.04.0024 Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 02.08.2013/J-27.06.2013 Decisão unânime
ERR 66900-18.2008.5.04.0011 Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho 
DEJT 1º.07.2013/J-20.06.2013 Decisão unânime
ERR 16544-81.2010.5.04.0000 Min. Dora Maria da Costa 
DEJT 21.06.2013/J-13.06.2013 Decisão unânime
ERR 78400-23.2009.5.04.0019 Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho 
DEJT 14.06.2013/J-06.06.2013 Decisão unânime
EEDRR 72400-71.2008.5.04.0009 Min. João Oreste Dalazen 
DEJT 17.05.2013/J-09.05.2013 Decisão unânime
ERR 140500-24.2008.5.04.0027 Min. Aloysio Corrêa da  Veiga
DEJT  24.05.2013/J-18.04.2013  Decisão  por  maioria  (SBDI  -I  Composição 
Plena)
ERR 19242-60.2010.5.04.0000 Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DEJT 02.03.2012/J-16.02.2012 Decisão unânime

III – Alterar a redação da Súmula nº 392, nos seguintes termos:
SÚMULA Nº 392. DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos do art. 114, inc. VI, 
da  Constituição  da  República,  a  Justiça  do  Trabalho  é  competente  para 
processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes 
da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças 
a ele equiparadas.
Precedentes
EEDRR 241600-54.2001.5.05.0022 Min. Renato de Lacerda Paiva 
DEJT 10.08.2012 Decisão unânime
ERR 169800-48.2005.5.03.0129 Min. Rosa Maria Weber 
DEJT 01.10.2010 Decisão unânime
ERR 7274300-32.2003.5.03.0900 Min. João Batista Brito Pereira 
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DEJT 12.03.2010 Decisão unânime
EEDRR 246900-58.2000.5.05.0013  Min.  Luiz  Philippe  Vieira  de  Mello  Filho 
DEJT 27.02.2009 Decisão unânime
EEDRR 104800-24.2001.5.03.0103 Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 06.03.2009 Decisão unânime
ERR 91800-35.1999.5.05.0017 Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos 
DJ 26.09.2008 Decisão unânime
ERR 215900-81.1998.5.15.0029 Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DJ 07.03.2008 Decisão unânime
ERR 809749-87.2001.5.03.5555 Min. Lelio Bentes Corrêa 
DJ 23.03.2007 Decisão unânime
ERR 4582100-26.2002.5.03.0900 Min. João Batista Brito Pereira 
DJ 30.06.2006 Decisão unânime
ERR 50200-91.2003.5.12.0019 Min. José Luciano de Castilho Pereira 
DJ 31.03.2006 Decisão unânime
ERR 1665400-34.2002.5.03.0900 Min. João Oreste Dalazen 
DJ 22.10.2004 Decisão por maioria
ERR 60600-84.2000.5.12.0015 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
DJ 01.10.2004 Decisão unânime
ERR 483206-28.1998.5.03.5555 Min. Vantuil Abdala 
DJ 17.10.2003 Decisão por maioria
ERR 699490-10.2000.5.12.5555 Min. José Luciano de Castilho Pereira 
DJ 13.06.2003/ J. 02.06.2003 Decisão unânime
ERR 343114-44.1997.5.17.5555 Min. Carlos Alberto Reis de Paula 
DJ 16.04.2001/ J. 24.05.2001 Decisão unânime
Brasília, 11 de dezembro de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

14) RESOLUÇÃO CSJT Nº 132/2013, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT 
de 16/12/2013) Regulamenta o Programa de Preparação para a Aposentadoria 
–  PPA  de  magistrados  e  servidores  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de 
primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  presentes  os  Exmos  Ministros  Conselheiros 
Antonio José de Barros Levenhagen, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho e Maria de Assis Calsing, os Ex.mos Desembargadores 
Conselheiros Maria Helena Mallmann, André Genn de Assunção Barros, Elaine 
Machado  Vasconcelos  e  Maria  Doralice  Novaes,  a  Ex.ma  Subprocuradora-
Geral do Trabalho, Dra Heloisa Maria Morais Rego Pires, e o Exmo Presidente 
da ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando  a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para  expedir  normas  gerais  de  procedimento  relacionadas  à  gestão  de 
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pessoas,  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e  segundo  graus, 
conforme dispõe o art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno;
Considerando  a  necessidade  de  buscar  a  melhoria  contínua  do  clima 
organizacional  e  da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  estabelecidas  no 
Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2010 a 
2014;
Considerando  que magistrados e servidores dedicaram anos de suas vidas 
em prol de serviços prestados à sociedade;
Considerando que a aposentadoria traz mudanças psicológicas e sociais aos 
inativos pelo afastamento das atividades laborais;
Considerando  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  28  da  Lei  nº  10.741/2003 
(Estatuto do Idoso);
Considerando  que  diversos  Tribunais  do  Trabalho,  inclusive  o  Tribunal 
Superior do Trabalho, já possuem ações visando à preparação de magistrados 
e servidores para a aposentadoria; e 
Considerando  o  decidido  nos  autos  do  Processo  nº  CSJT-PP-9581-
97.2012.5.90.0000,
R E S O L V E
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  O  Programa  de  Preparação  para  a  Aposentadoria  –  PPA  de 
magistrados  e  servidores  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e 
segundo graus observará o disposto nesta Resolução e terá como principais 
objetivos:
I  -  propiciar  oportunidades  para  reflexão  e  discussão  sobre  questões  que 
envolvam a aposentadoria;
II  –  fornecer  orientações  para  mudança  de  hábitos  e  atitudes  frente  à 
aposentadoria;
III  –  orientar o planejamento e o desenvolvimento de projetos de atividades 
para o período pós-aposentadoria; e 
IV –  orientar acerca das dificuldades, problemas e impactos do desligamento 
institucional.
Art. 2º Poderão participar do programa magistrados e servidores que:
I -  estejam a até quatro anos de implementar as condições para obtenção da 
aposentadoria voluntária ou compulsória, ou que já as tenha implementado;
II - estejam em licença para tratamento de saúde há pelo menos um ano (§ 1º 
do art. 188 da Lei 8.112/90).
Parágrafo  único.  A  participação  no  Programa  de  Preparação  para  a 
Aposentadoria será opcional.
Art.  3º  O programa será coordenado pela área de Gestão de Pessoas em 
parceria com a área de Saúde dos Tribunais Regionais do Trabalho e contará 
com equipe multidisciplinar.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
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Art. 4º Caberá às unidades de Gestão de Pessoas em parceria com a área de 
Saúde dos Tribunais:
I  -  implementar,  coordenar  e  controlar  as  ações  necessárias  ao 
desenvolvimento do Programa de Preparação para Aposentadoria;
II – planejar e avaliar as atividades relativas ao programa;
III  –  estabelecer  parcerias  com  outras  áreas  do  Tribunal  para  o 
desenvolvimento do projeto, se necessário; e
IV  – instituir equipe multidisciplinar responsável pelo programa, composta por 
profissionais com capacitação ou experiência na área.
Art.  5º  O programa será estruturado de modo a desenvolver atividades que 
visem à qualidade de vida e à manutenção da saúde física e mental após a 
concessão da aposentadoria, abordando temas relacionados às possibilidades 
de atuação pós-carreira e a projetos futuros, em especial:
I - aspectos legais da aposentadoria;
II - aspectos físicos, psicológicos, sociais e emocionais que podem advir com a 
aposentadoria;
III - saúde e nutrição;
IV – cultura, esporte e lazer;
V – família e integração social;
VI - educação financeira;
VII - empreendedorismo;
VIII - planejamento e organização do tempo;
IX - voluntariado e ocupação continuada;
X - civismo e responsabilidade social.
Parágrafo único.  Para o desenvolvimento do projeto deverão ser utilizadas 
variadas  técnicas  e  recursos  instrucionais  de  modo  a  melhor  atender  aos 
objetivos propostos.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

15) RESOLUÇÃO ENAMAT Nº 13, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT de 
17/12/2013). Altera a redação da Resolução ENAMAT nº 09/2011, que trata da 
Formação Continuada dos Magistrados do Trabalho.
O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO a competência definida no art. 111-A, § 2º, I, e no art. 93, II, 
c,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  atribuída  pela  Emenda 
Constitucional nº 45/2004; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 106 do Conselho Nacional de 
Justiça, que, no art. 8º, dispõe sobre a participação das Escolas Judiciais na 
avaliação do “aperfeiçoamento técnico” para fins de promoção e acesso;
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CONSIDERANDO  a previsão dos arts. 3º, 9º e 10 da Resolução nº 159 do 
Conselho Nacional  de Justiça, que trata da regulamentação e valoração de 
cursos oficiais  e  acadêmicos para fins de vitaliciamento e promoção,  assim 
como a carga horária para as atividades de formação profissional;
CONSIDERANDO  as diretrizes político-pedagógicas definidas para as ações 
formativas  dos  Magistrados  do  Trabalho  vitalícios,  como  dispostas  no 
Programa Nacional de Formação Continuada vigente – PNFC 2012/2013;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  normatizar  e  de  padronizar  os 
procedimentos para a valoração de atividades formativas realizadas fora das 
Escolas  Judiciais  e  os  efeitos  do  cumprimento  da  carga  horária  semestral 
mínima para a formação continuada; 
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Consultivo da ENAMAT;
RESOLVE
Art. 1º–  O art. 3º da Resolução ENAMAT nº 09/2011 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
Art. 3º – Os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão frequentar atividades  
de  formação  continuada  pelo  período  mínimo  de  30  (trinta)  horas-aula  por  
semestre,  em atividades  presenciais  e/ou  à  distância,  cabendo  às  Escolas  
Judiciais  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  o  controle  e  o  registro  da  
formação continuada.
§ 1º – Computar-se-ão na carga horária:
I - as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e pela ENAMAT;
II - até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas  
ou  culturais,  desde  que,  a  critério  da  respectiva  Escola,  revelem-se  
compatíveis  com  a  tabela  de  competências  profissionais  vigente  para  a  
formação continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de frequência  
presencial certificada pela entidade promotora.
§ 2º – Consideram-se, também, como tempo de efetiva formação profissional,  
as  atividades  descritas  no  parágrafo  único  do  art.  30  da  Resolução  
Administrativa  n.º  1.158/2006,  com  a  redação  dada  pela  Resolução  
Administrativa n.º 1.363/2009, ambas do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 3º – Para o cumprimento do disposto neste artigo, as Escolas Judiciais dos  
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  oferecer,  para  o  efeito  da  
seletividade  e  da  oportunidade de acesso  de  todos os  Magistrados,  ações  
formativas com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas-aula semestrais.
§  4º  –  Sem  prejuízo  dos  pressupostos  fixados  pelo  respectivo  Tribunal  e  
ressalvado  o  interesse  público  em cada  caso  concreto,  o  cumprimento  da  
carga  horária  mínima  de  formação  profissional  definida  neste  artigo,  no  
semestre  completo  imediatamente  anterior  ao  protocolo  do  respectivo  
requerimento ou à deliberação do Tribunal, conforme o caso, constitui critério  
que será necessariamente considerado:
I  –  no  caso  de  Juiz  do  Trabalho  Substituto  vitalício:  para  remoção  entre  
Tribunais, relotação, permuta, concessão de licença remunerada para estudo e  
aperfeiçoamento,  eleição  ou  indicação  para  cargo  na  Direção  de  Escola  
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Judicial  ou seu Conselho e participação em Comissão de Concurso para a  
Magistratura do Trabalho;
II – no caso de Juiz Titular de Vara do Trabalho: para permuta, exercício de  
Direção  de  Foro  Trabalhista,  convocação  para  o  Tribunal,  concessão  de  
licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, eleição ou indicação para  
cargo  na  Direção  de  Escola  Judicial  ou  seu  Conselho  e  participação  em 
Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho;
III – no caso de Desembargador do Trabalho: para eleição ou indicação para  
cargo  na  Direção  de  Escola  Judicial  ou  seu  Conselho  e  participação  em 
Comissão de Vitaliciamento e em Comissão de Concurso para a Magistratura  
do  Trabalho,  além  de  concessão  de  licença  remunerada  para  estudo  e  
aperfeiçoamento.
§ 5o – O cumprimento da carga horária, na forma do parágrafo anterior, será  
aferido:
I - em se tratando de remoção entre Tribunais, relotação, permuta e concessão  
de licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, no semestre completo  
imediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento;
II - em se tratando de convocação para o Tribunal, exercício de Direção de  
Foro  Trabalhista,  eleição  ou  indicação  para  cargo  na  Direção  de  Escola  
Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de Vitaliciamento ou em  
Comissão  de  Concurso  para  a  Magistratura  do  Trabalho,  no  semestre  
completo imediatamente anterior à deliberação do Tribunal.
§ 6o – Constitui encargo do Magistrado promover a averbação do certificado  
das atividades a que se refere o inciso II do §1o junto à respectiva Escola para  
o cômputo da carga horária.
§ 7o – Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Escola Judicial  e o  
respectivo Tribunal Regional do Trabalho poderão, caso entendam oportuno e  
conveniente,  instituir  para  cada  situação  Cursos  de  Formação  Continuada  
específicos, cuja frequência e aproveitamento sejam requisito, assegurada a  
igualdade de oportunidade e de acesso.
Art. 2º  – Republique-se a Resolução ENAMAT nº 09/2011 com as alterações 
introduzidas.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto o 
disposto no § 4º e no § 5º do art. 3º, que vigorará a partir de 1º de julho de  
2014.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT

RESOLUÇÃO Nº  09/2011  (*)  ENAMAT,  DE  15  DE DEZEMBRO  DE 2013 
( DEJT de 17/12/2013). Regulamenta a Formação Continuada dos Magistrados 
do Trabalho no âmbito do Sistema Integrado de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho.
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O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO o requisito da formação continuada para fins de promoção e 
acesso, na forma do art. 93, II, c, do art. 111-A, § 2º, I, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004;
CONSIDERANDO os requisitos dos arts. 28 a 30 da Resolução Administrativa 
nº 1.158/2006, com a redação consolidada pela Resolução Administrativa nº 
1.363/2009, ambas do Tribunal Superior do Trabalho;
CONSIDERANDO  os  pressupostos  político-pedagógicos  da  formação 
continuada  dos  Magistrados  do  Trabalho,  em termos  de  objetivos  gerais  e 
específicos,  de  conteúdos  mínimos  e  de  diretrizes  executivas,  definidos  no 
Programa Nacional de Formação Continuada – PNFC 2010/2011;
CONSIDERANDO  a necessidade de definir padrões uniformes no âmbito do 
Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho – SIFMT para a 
frequência  mínima  a  atividades  de  formação  continuada  oferecidas  pela 
ENAMAT e pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho;
R E S O L V E:
Art.  1º  –  A  formação  continuada  tem  por  objetivo  geral  propiciar  aos 
Magistrados  do  Trabalho  formação  profissional  tecnicamente  adequada, 
eticamente  humanizada,  voltada  para  a  defesa  dos  princípios  do  Estado 
Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos conflitos, com 
ênfase nas competências teórico práticas básicas para o exercício da função 
na perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista.
Parágrafo único. Os objetivos específicos da formação continuada são:
a) o intercâmbio pessoal e profissional;
b) a aquisição de novas competências profissionais;
c) o desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas na formação 
inicial.
Art.  2º –  Os conteúdos da formação continuada envolvem as competências 
profissionais  a  serem  adquiridas  e  desenvolvidas  por  Juízes  do  Trabalho 
Substitutos vitalícios, Juízes do Trabalho Titulares e Desembargadores, como 
definidas na Tabela de Competências da Magistratura do Trabalho, e devem 
ser  implementadas  segundo  as  diretrizes  político-pedagógicas  previstas  no 
Programa Nacional de Formação Continuada – PNFC vigente.
Parágrafo  único.  Os  projetos  didático-pedagógicos  das  ações  formativas 
devem ser planejados e executados, de forma a:
a) enfatizar a formação profissional dos Magistrados;
b) desenvolver saberes transdisciplinares que permitam o adequado e eficiente 
enfrentamento, nos Juízos Trabalhistas, dos conflitos inerentes às complexas e 
dinâmicas relações sociais contemporâneas;
c) introduzir técnicas de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-
Juízes, a interação e a troca de experiências, como práticas tuteladas, estudo 
de casos e simulações, de forma presencial ou a distância;
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d) garantir o respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do 
Aluno-Juiz  em todo  o  itinerário  formativo,  entendido  desde  o  planejamento 
pedagógico até a avaliação.
Art. 3º  – Os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão frequentar atividades 
de  formação  continuada  pelo  período  mínimo  de  30  (trinta)  horas-aula  por 
semestre,  em atividades  presenciais  e/ou  à  distância,  cabendo  às  Escolas 
Judiciais  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  o  controle  e  o  registro  da 
formação continuada.
§ 1o – Computar-se-ão na carga horária:
I  -  as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e pela ENAMAT;
II - até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas 
ou culturais, desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis 
com  a  tabela  de  competências  profissionais  vigente  para  a  formação 
continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de frequência presencial 
certificada pela entidade promotora.
§ 2o – Consideram-se, também, como tempo de efetiva formação profissional, 
as  atividades  descritas  no  parágrafo  único  do  art.  30  da  Resolução 
Administrativa  nº  1.158/2006,  com  a  redação  dada  pela  Resolução 
Administrativa nº 1.363/2009, ambas do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 3o – Para o cumprimento do disposto neste artigo, as Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão oferecer, para o efeito da seletividade 
e da oportunidade de acesso de todos os Magistrados, ações formativas com 
carga horária mínima de 60 (sessenta) horas-aula semestrais.
§  4o  –  Sem  prejuízo  dos  pressupostos  fixados  pelo  respectivo  Tribunal  e 
ressalvado o interesse público em cada caso concreto, o cumprimento da carga 
horária  mínima de formação profissional  definida  neste  artigo,  no  semestre 
completo imediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento ou à 
deliberação  do  Tribunal,  conforme  o  caso,  constitui  critério  que  será 
necessariamente considerado:
I  –  no  caso  de  Juiz  do  Trabalho  Substituto  vitalício:  para  remoção  entre 
Tribunais, relotação, permuta, concessão de licença remunerada para estudo e 
aperfeiçoamento,  eleição  ou  indicação  para  cargo  na  Direção  de  Escola 
Judicial  ou seu Conselho e participação em Comissão de Concurso para a 
Magistratura do Trabalho;
II – no caso de Juiz Titular de Vara do Trabalho: para permuta, exercício de 
Direção de Foro Trabalhista, convocação para o Tribunal, concessão de licença 
remunerada para estudo e aperfeiçoamento, eleição ou indicação para cargo 
na Direção de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de
Concurso para a Magistratura do Trabalho;
III – no caso de Desembargador do Trabalho: para eleição ou indicação para 
cargo  na  Direção  de  Escola  Judicial  ou  seu  Conselho  e  participação  em 
Comissão de Vitaliciamento e em Comissão de Concurso para a Magistratura 
do  Trabalho,  além  de  concessão  de  licença  remunerada  para  estudo  e 
aperfeiçoamento.



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 5o – O cumprimento da carga horária, na forma do parágrafo anterior, será 
aferido:
I - em se tratando de remoção entre Tribunais, relotação, permuta e concessão 
de licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, no semestre completo 
imediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento;
II  - em se tratando de convocação para o Tribunal, exercício de Direção de 
Foro Trabalhista, eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial 
ou  seu  Conselho  e  participação  em  Comissão  de  Vitaliciamento  ou  em 
Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, no semestre completo 
imediatamente anterior à deliberação do Tribunal.
§ 6o – Constitui encargo do Magistrado promover a averbação do certificado 
das atividades a que se refere o inciso II do §1o junto à respectiva Escola para 
o cômputo da carga horária.
§ 7o – Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Escola Judicial  e o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho poderão, caso entendam oportuno e 
conveniente,  instituir  para  cada  situação  Cursos  de  Formação  Continuada 
específicos, cuja frequência e aproveitamento sejam requisito,  assegurada a 
igualdade de oportunidade e de acesso.
Art. 4º – As Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho divulgarão, 
nos meses de novembro e maio, o calendário das atividades programadas, 
respectivamente, para o primeiro semestre e para o segundo semestre de cada 
ano,  com  as  correspondentes  cargas  horárias,  a  fim  de  possibilitar  ao 
Magistrado  escolher  as  de  sua  preferência  e  programar-se  para  as  ações 
formativas.
Art. 5º  – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e terá 
efeito a partir de 1º de julho de 2012. 
Brasília, 15 de dezembro de 2011.
Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT
(*) Republicada por força da RESOLUÇÃO Nº 13, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2013

16) RESOLUÇÃO ENAMAT Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013. (DEJT 
de  17/12/2013)  Estabelece  os  critérios  de  pontuação  ou  valoração  de 
atividades  formativas  de  aperfeiçoamento  técnico  para  promoção  por 
merecimento e para vitaliciamento dos Magistrados do Trabalho.
O  DIRETOR  DA  ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E 
APERFEIÇOAMENTO  DE  MAGISTRADOS  DO  TRABALHO  –  ENAMAT, 
MINISTRO JOÃO ORESTE DALAZEN, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares,
CONSIDERANDO a competência definida no art. 111-A, § 2º, I, e no art. 93, II, 
c,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  atribuída  pela  Emenda 
Constitucional nº 45/2004;
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CONSIDERANDO  o disposto na Resolução nº 106 do Conselho Nacional de 
Justiça, que, no art. 8º, dispõe sobre a participação das Escolas Judiciais na 
avaliação do “aperfeiçoamento técnico” para fins de promoção e acesso;
CONSIDERANDO  a previsão do art.  9º  da  Resolução nº  159 do Conselho 
Nacional de Justiça, que trata da regulamentação e valoração de cursos oficiais 
e acadêmicos para fins de vitaliciamento e promoção;
CONSIDERANDO  as diretrizes político-pedagógicas definidas para as ações 
formativas  dos  Magistrados  do  Trabalho  vitaliciandos,  como  dispostas  no 
Programa Nacional de Formação Inicial vigente – PNFI 2012/2013, e vitalícios, 
como dispostas  no  Programa  Nacional  de  Formação  Continuada  vigente  – 
PNFC 2012/2013;
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Consultivo da ENAMAT;
RESOLVE
TÍTULO I
DA  AVALIAÇÃO  DO  APERFEIÇOAMENTO  TÉCNICO  PARA  FINS  DE 
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MAGISTRADOS 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  mediante  ato  próprio,  com  a 
participação  da  respectiva  Escola  Judicial,  deverão  estabelecer  critérios  de 
pontuação do aperfeiçoamento técnico, para fins de aferição do merecimento 
para  promoção  de  magistrados,  observadas  as  resoluções  do  CNJ  e  os 
parâmetros definidos na presente Resolução.
Art. 2º Na avaliação do aperfeiçoamento técnico do magistrado, considerar-se-
ão os seguintes fatores:
I - a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos pelas 
ENAMAT, considerados os cursos e eventos oferecidos em igualdade a todos 
os magistrados pelos Tribunais e Conselhos do Poder Judiciário, pelas Escolas 
dos Tribunais, diretamente ou mediante convênio;
II - os diplomas, títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou de 
áreas afins e relacionados com as competências profissionais da magistratura, 
realizados após o ingresso na carreira;
III  -  aulas e palestras ministradas em cursos promovidos pelos Tribunais ou 
Conselhos  do  Poder  Judiciário,  pelas  Escolas  da  Magistratura  ou  pelas 
instituições de ensino conveniadas ao Poder Judiciário.
§1º Na definição dos critérios de pontuação, o valor total máximo para cada um 
dos  itens  acima  deverá  ser  fixado  observadas  as  faixas  estabelecidas  no 
Anexo I desta Resolução.
§2º  Poderá  o  magistrado  atingir  a  pontuação  máxima,  relativa  ao 
aperfeiçoamento técnico, por diferentes meios.
§3º Para o fim previsto no parágrafo anterior, a soma do valor total máximo 
atribuído para cada um dos fatores de avaliação do aperfeiçoamento técnico 
deve ultrapassar 10 (dez) pontos.
§4º Cada um dos fatores de avaliação do aperfeiçoamento técnico poderá ser 
mensurado de 0 (zero) até a respectiva pontuação máxima estipulada, com a 
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especificação  do  valor  atribuído  a  cada  um dos  correspondentes  subitens, 
ficando o resultado final limitado ao máximo de 10 (dez) pontos, conforme art. 
11 da Resolução nº 106 do CNJ.
CAPÍTULO II
DA  FREQUÊNCIA  E  APROVEITAMENTO  EM  CURSOS  OFICIAIS  OU 
RECONHECIDOS PELA ENAMAT
Art. 3º  Consideram-se cursos as ações formativas realizadas pela ENAMAT, 
Escolas  Judiciais  Regionais,  Tribunais,  ou  Conselhos  do  Poder  Judiciário, 
diretamente ou mediante convênio com outras instituições, independentemente 
da  denominação  utilizada,  a  exemplo  de  palestras,  simpósios,  oficinas  e 
laboratórios.
Art.  4º  Somente  serão  computados  pontos  por  cursos  reconhecidos  como 
atividade  de  formação  continuada  ou  de  formação  de  formadores  de 
magistrados, de acordo com as normas editadas pelo CNJ e pela ENAMAT.
Art. 5º  A pontuação será definida por hora-aula ou por outro critério baseado 
na carga horária,  consideradas as ações formativas,  individualmente ou em 
conjunto,  condicionadas  à  respectiva  certificação  de  frequência  e 
aproveitamento.
§1º Não poderá haver distinção entre a pontuação atribuída por cursos oficiais 
promovidos pela ENAMAT ou pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, presenciais ou em EaD, diretamente ou mediante convênio.
§2º  Computar-se-ão  pontos  apenas  para  atividades  formativas  cujos 
certificados foram emitidos ou validados em conformidade com a Resolução 
ENAMAT nº 08/2011.
§3º  Para  fins  de  promoção  e  acesso,  não  serão  computados  pontos  por 
participação,  como  aluno,  nos  Módulos  Nacional  e  Regional  de  Formação 
Inicial de Magistrados.
§4º  A  partir  de  1º  de  janeiro  de  2014  ou  do  primeiro  semestre  após  o 
magistrado  concluir  os  Módulos  Nacional  e  Regional  de  Formação  Inicial, 
conforme  o  caso,  a  pontuação  das  atividades  formativas  somente  será 
computada quando, no respectivo intervalo de aperfeiçoamento periódico, for 
cumprida a carga horária mínima obrigatória, segundo as normas editadas pela 
ENAMAT.
§5º Em caso de afastamento do magistrado no período de aperfeiçoamento, 
por motivo previsto em lei ou por outra causa justificada, a critério do Tribunal,  
que impeça o cumprimento da carga horária mínima obrigatória, a respectiva 
Escola Judicial poderá atribuir-lhe atividade complementar compensatória ou, 
em casos excepcionais, dispensar-lhe tal exigência para cômputo dos pontos 
das atividades realizadas, conforme dispuser o ato próprio a que alude o art. 1º  
desta Resolução.
Art.  6º  Para  os  efeitos  desta  Resolução,  as  atividades  exercidas  por 
magistrados na direção, coordenação e assessoria em cursos de formação de 
magistrados na ENAMAT ou nas Escolas Judiciais dos Tribunais do Trabalho 
são  consideradas  serviço  público  relevante  e  computadas  como  tempo  de 
formação pelo total de horas efetivamente comprovadas.
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§ 1º A pontuação poderá ser estipulada:
I - com base em lapsos de tempo (semestral, ou anual) ou, conforme o caso, 
pelo exercício de mandato;
II - pela participação em Conselhos Consultivos ou equivalentes da ENAMAT e 
das Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho.
III  - para suplentes ou adjuntos, desde que atestado o efetivo exercício das 
atividades.
§ 2º Em relação a cada um dos cargos definidos neste artigo, a pontuação 
limitar-se-á ao valor equivalente a quatro anos ou dois mandatos da Escola 
Judicial.
§ 3º O cumprimento de carga horária mínima obrigatória de aperfeiçoamento 
técnico  periódico  não  poderá  ser  exigido  como  condição  para  cômputo  da 
pontuação prevista para atividades definidas no presente artigo.
CAPÍTULO III
DOS  DIPLOMAS,  TÍTULOS  OU  CERTIFICADOS  DE  CONCLUSÃO  DE 
CURSOS JURÍDICOS OU DE ÁREAS AFINS 
Art.  7º  São  cursos  oficiais  aqueles  mantidos  no  Brasil  ou  no  exterior  e 
reconhecidos  pelo  Ministério  da  Educação,  observados  os  requisitos 
estabelecidos em lei.
Parágrafo  único.  Os  títulos  de  graduação  e  de  pós-graduação  obtidos  no 
exterior (especialização, mestrado e doutorado) somente serão considerados 
após sua revalidação no Brasil, na forma da legislação educacional.
Art.  8º  Não  se  fará  diferenciação  de  pontuação  em  virtude  da  área  de 
concentração de cursos jurídicos, permitida a redução da pontuação conferida 
a cursos de áreas afins, relacionadas com as competências profissionais da 
magistratura.
Parágrafo único. Definir-se-ão as áreas afins de competências profissionais da 
magistratura considerando-se os eixos teórico práticos de competências gerais 
e específicas, estabelecidos na Tabela de Competências da Magistratura do 
Trabalho instituída pela ENAMAT.
Art.  9º  Pontuar-se-ão os títulos por  outra graduação,  os de especialização, 
mestrado  e  doutorado  em  Direito  ou  em  áreas  afins  das  competências 
profissionais da magistratura, além de outros que, a critério do Tribunal, sejam 
considerados relevantes ao exercício da magistratura.
Art.  10.  Pontuar-se-ão,  apenas,  os  títulos  dos  cursos  concluídos  após  o 
ingresso na magistratura.
Art. 11. Caberá ao magistrado comprovar o aproveitamento, conforme o caso, 
mediante  certificado  de  conclusão,  diploma  ou  outro  documento  válido  da 
titulação.
Art. 12. A equivalência entre titulações será objeto de parecer fundamentado, 
emitido  pela  Escola  Judicial  do  Tribunal,  com  análise  dos  conteúdos 
programáticos e da carga horária do curso realizado.
CAPÍTULO IV
DA MINISTRAÇÃO DE AULAS
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Art. 13. Para a pontuação prevista no art. 2º, III, desta Resolução, consideram-
se  cursos  todas  as  ações  formativas,  independentemente  da  denominação 
utilizada, de modo presencial ou por meio de EaD, realizadas pela ENAMAT, 
Escolas Judiciais de Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais ou Conselhos 
do Poder Judiciário, diretamente ou mediante convênio com outras instituições.
§1º Para os efeitos desta Resolução, consideram-se de ministração de aulas 
as  atividades  dos  profissionais  de  ensino  do  art.  12  da  Resolução 
Administrativa  n.  1158/2006,  com  a  redação  dada  pela  Resolução 
Administrativa  n.  1363/2009,  presenciais  ou  à  distância,  na  qualidade  de 
instrutor, tutor, conteudista, dentre outras.
§2º Poderá ser considerada atividade de formador a publicação de trabalhos 
científicos em Revistas dos Tribunais ou de Escolas Judiciais dos Tribunais, 
impressas  ou  eletrônicas,  atribuindo-se  pontuação  de  maneira  proporcional 
àquela prevista pela ministração de aulas.
§3º Serão computados pontos pela ministração de aulas em palestras e cursos 
independentemente do público-alvo da formação.
§4º Será atribuída pontuação pelo acompanhamento ou orientação de juízes 
vitaliciandos, em prática jurisdicional tutelada, em curso de formação inicial de 
magistrados.
Art. 14. Não haverá distinção entre a pontuação atribuída pela ministração de 
aulas  em  ações  formativas  promovidas  pela  ENAMAT  ou  pelas  Escolas 
Judiciais  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  presenciais  ou  em  EaD, 
diretamente ou mediante convênio.
Art. 15.  A pontuação pela ministração de aulas deverá ser definida por hora-
aula ou por outro critério baseado na carga horária, condicionada à respectiva 
certificação e limitada à metade da carga horária mínima obrigatória prevista ao 
aperfeiçoamento periódico de magistrados segundo as normas editadas pela 
ENAMAT.
TÍTULO II
DO VITALICIAMENTO
Art.  16.  Constituem  requisitos  para  o  vitaliciamento  a  frequência  e  o 
aproveitamento nos Módulos Nacional e Regional do Curso de Formação Inicial 
de  Magistrados  do  Trabalho  e  o  cumprimento  da  carga  horária  mínima 
obrigatória,  prevista  para  o  aperfeiçoamento  periódico  de  magistrados, 
segundo as normas editadas pela ENAMAT.
§1º A Formação Inicial dos Magistrados do Trabalho será realizada em todo o 
período  de  vitaliciamento,  conjugando-se  atividades  teóricas  e  práticas, 
tuteladas sob a supervisão da Escola Judicial do respectivo Tribunal Regional 
do Trabalho.
§2º A análise do aperfeiçoamento técnico, para fins de vitaliciamento, levará 
em conta critérios objetivos de caráter qualitativo.
Art.  17.  Ao  Juiz  do  Trabalho  Substituto  em  fase  de  vitaliciamento  será 
assegurada vista dos relatórios elaborados pela Escola Judicial Regional e das 
demais informações correspondentes à sua formação inicial e aperfeiçoamento 
técnico.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  18.  Caberá à Escola Judicial  do Tribunal  Regional  do Trabalho manter 
cadastro  individualizado  dos  Juízes  do  Trabalho,  para  registro  e  anotações 
relativas  à  ministração,  frequência  e  aproveitamento  em  cursos  oficiais  ou 
reconhecidos  de  aperfeiçoamento,  considerando  os  dados  fornecidos  pelo 
magistrado,  conforme  o  caso,  observadas  as  disposições  constantes  desta 
Resolução.
Art.  19.  A Escola Judicial fornecerá ao Tribunal Regional do Trabalho, ou a 
qualquer  interessado,  os  dados  relativos  ao  aperfeiçoamento  técnico  dos 
Juízes do Trabalho que concorrem à promoção.
Art. 20. Enquanto não vigorar a regulamentação regional de que trata o artigo 
1º, aplicar-se-á, na aferição do merecimento para promoção de magistrados, a 
tabela de pontuação estabelecida no Anexo II da presente Resolução.
Art. 21. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados do Trabalho - ENAMAT

E D I T A I S

17) EDITAL SAM Nº 72/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 (DEJT de 
02/11/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue: I –Estará vaga, para fins de remoção, a contar do dia 10 de dezembro 
de 2013,  a  titularidade da  2ª  Vara do Trabalho de  Lajeado,  em virtude da 
remoção, a pedido, do Juiz Rogério Donizete Fernandes para a 1ª Vara do 
Trabalho de Estrela, conforme Portaria nº 9073/2013; II – A inscrição para a 
referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital no 
Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho;  III  –Na  hipótese  de  haver 
interessado(s), a remoção darse-á nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto  Alegre,  29  de  novembro  de  2013.  Ass.  CLEUSA REGINA HALFEN, 
Corregedora Regional, no exercício da Presidência.

D I V E R S O S

18)  PROVIMENTO  CONJUNTO  Nº  11,  DE  25  DE  NOVEMBRO  DE  2013 
(DEJT de 10/12/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
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Dispõe sobre procedimentos a serem observados nas Varas do Trabalho da 4ª 
Região da Justiça do Trabalho em razão da implantação do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJe-JT.
A  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  e  a  DESEMBARGADORA 
CORREGEDORA REGIONAL  DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
que disciplina o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 94/CSJT, de 23 de março de 
2012,  do Conselho Superior  da Justiça  do Trabalho,  que institui  o  Sistema 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, como sistema de 
processamento de informações e prática de atos processuais, e estabelece os 
parâmetros para sua implementação e funcionamento;
CONSIDERANDO o que dispõem a Resolução nº 100, de 24 de novembro de 
2009,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  e  o  Ato  Conjunto  n°  05/2009  – 
CSJT.TST.GP.SE,  de  10  de  fevereiro  de  2009,  do  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho, que regulamentam a comunicação por meio eletrônico no 
âmbito do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, respectivamente;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uniformização  de  procedimentos  na 
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
PJe-JT nas Varas do Trabalho da 4ª Região da Justiça do Trabalho;
RESOLVEM:
CAPÍTULO I
DOS ATOS AFETOS ÀS PARTES E AOS PROCURADORES
Art. 1º As ações dirigidas às Varas do Trabalho em que está implantado o PJe-
JT devem ser ajuizadas por meio desse sistema, mesmo que estejam sujeitas 
a distribuição por dependência a processos que tramitam em meio físico.
Art. 2º  A utilização da funcionalidade para solicitação de sigilo, disponível no 
sistema,  quando  da  juntada  de  petições  e  documentos  aos  autos  dos 
processos que tramitam no PJe-JT, deve ser justificada na respectiva petição.
§ 1º  A justificativa exigida no  caput  não se aplica às petições que visam à 
apresentação da defesa (exceção, contestação e reconvenção).
§ 2º Desatendida a forma prevista no caput, o Juiz pode alertar a parte sobre a 
necessidade de sua observância futura.
Art. 3º Os arquivos a serem juntados aos autos dos processos que tramitam no 
PJe-JT  devem  utilizar  descrição  que  identifique,  resumidamente,  os 
documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem os 
documentos; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 
mesma espécie, ordenados cronologicamente.
Parágrafo  único.  O  preenchimento  dos  campos  “Descrição”  e  “Tipo  de 
Documento”,  exigido  pelo  sistema  para  anexação  de  arquivos  à  respectiva 
petição,  deve  guardar  correspondência  com  a  descrição  conferida  aos 
arquivos.
Art.  4º  A parte  que indicar  assistente  técnico  para  atuar  em processo que 
tramita  no  PJe-JT  deve,  por  seus  próprios  meios  de  acesso  ao  sistema, 
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viabilizar a consulta e anexar as manifestações do indicado aos respectivos 
autos.
Art. 5º A prática de atos pelas partes e pelos procuradores no PJe-JT, durante 
a  audiência,  pode  ser  admitida  excepcionalmente,  a  critério  do  Juiz  que  a 
presidir.
Parágrafo  único.  Deve  ser  assegurada  às  partes  e  aos  procuradores 
presentes  à  audiência,  durante  a  sua  realização,  a  consulta  aos  autos  do 
respectivo processo.
Art. 6º Não será exigida da parte reclamada a observância de qualquer outro 
prazo para juntada da defesa aos autos dos processos que tramitam no PJe-
JT, a não ser aquele previsto no art. 22, caput, da Resolução nº 94/CSJT, de 
23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO II
DOS ATOS AFETOS ÀS UNIDADES JUDICIÁRIAS
Art. 7º Os termos de audiência referentes aos processos que tramitam no PJe-
JT, enquanto forem produzidos externamente ao sistema, devem ser enviados 
e  confirmados no Pje-JT  imediatamente  após o  término  da correspondente 
audiência.
Parágrafo único. Os termos de audiência a que se refere o caput devem ser 
assinados até o encerramento da respectiva sessão ou, a critério do Juiz que a 
presidir, especialmente em situações urgentes, imediatamente após o término 
da correspondente audiência.
Art. 8º  Nos processos que tramitam no PJe-JT, as Secretarias das Varas do 
Trabalho  devem  utilizar,  preferencialmente,  os  modelos  de  documentos 
disponibilizados  no  sistema  pela  Corregedoria  Regional,  quando  forem 
compatíveis com as finalidades dos atos que devam praticar.
Art. 9º A critério do Juiz, o cadastramento de advogados vinculados a processo 
que tramita no PJe-JT,  quando incumbir  à  Secretaria  da Vara do Trabalho, 
pode ser limitado a 3 (três) advogados para cada parte, entre os quais será 
incluído  aquele  porventura  indicado  pela  parte  como  destinatário  das 
intimações e/ou notificações a ela dirigidas.
Parágrafo único. A limitação prevista no caput não se aplica a processos que, 
por decisão do Juiz, correm em segredo de justiça e/ou cujos autos contêm 
peças e/ou documentos sigilosos. 
Art. 10. As certidões a que se refere o art. 49 da Consolidação de Provimentos 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de 
09 de maio de 2011, devem abranger os processos que tramitam no PJe-JT, 
em relação aos quais devem se limitar a reproduzir as informações geradas 
pelo sistema, de acordo com as funcionalidades disponíveis no momento em 
que for efetuada a pesquisa.
Art. 11. A atuação da Seção de Perícias nos processos que tramitam no PJe-
JT deve ser feita diretamente no respectivo processo, por meio dos servidores 
responsáveis pela produção da prova pericial, os quais devem ser habilitados 
com o perfil “Servidor” pelo Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho perante a 
qual tramita o processo.
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Parágrafo único. A necessidade de sua atuação será comunicada à Seção de 
Perícias pelo Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho perante a qual tramita 
o  respectivo  processo,  por  meio  de  correspondência  eletrônica  dirigida  ao 
endereço < p e r i c i a s @ t r t 4 . j u s . b r > .
Art.  12.  Nos  processos  que  tramitam em meio  físico,  os  autos  apartados, 
quando  determinada  sua  formação  para  viabilizar  o  processamento  ou  a 
continuidade da execução, serão formados no PJe-JT, utilizando-se a classe 
“Execução Provisória em Autos Suplementares (994)”.
Art. 13. Nos processos que tramitam em meio físico, a prolação de decisão que 
importar  o  reconhecimento  da  competência  de  Vara  do  Trabalho  em  que 
implantado  o  PJe-JT  deve  conduzir,  preferencialmente,  à  extinção  do 
respectivo processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. IV, 
do CPC, por incompatibilidade de procedimento.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, a parte interessada 
pode renovar a ação perante o Juízo competente, utilizando o PJe-JT.
Art. 14. Nas Varas do Trabalho em que está implantado o Pje-JT, os processos 
recebidos de outros órgãos jurisdicionais, que tramitam em meio físico, devem 
ser  cadastrados  no  sistema pela  respectiva  Secretaria  ou,  se  houver,  pela 
Coordenadoria de Controle da Direção do respectivo Foro.
§ 1º Promovido o cadastramento a que se refere o caput, as partes devem ser 
notificadas para, em prazo razoável, adotar as providências necessárias à sua 
atuação por meio do sistema. 
§ 2º Estando as partes assistidas por advogado, podem ser incluídas, entre as 
providências a que se refere o § 1º, a digitalização, a classificação e a juntada 
das  peças  existentes  nos  autos  do  processo  físico  aos  autos  do  processo 
eletrônico, em observância aos arts. 12 e 16 da Resolução nº 94/CSJT, de 23 
de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 3º O cadastramento previsto no § 1º deve ser certificado nos autos a que se 
refere o  caput, os quais, após, devem permanecer depositados na Secretaria 
da  Vara  do  Trabalho  até  o  trânsito  em julgado  da  decisão  que  resolver  o 
processo.
§  4º  Após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  resolver  o  processo,  os 
documentos existentes nos autos a que se refere o caput devem ser devolvidos 
às partes que os apresentaram, e as demais peças, inutilizadas.
Art.  15.  As  cartas  precatórias  que  tramitam  em  meio  físico,  extraídas  de 
processos que tramitam no PJe-JT,  devem ser  digitalizadas e juntadas aos 
autos  dos  quais  foram  extraídas,  por  ocasião  da  devolução  ao  Juízo 
Deprecante,  observando-se  as  normas  dos  arts.  12  e  16  da  Resolução  nº 
94/CSJT,  de  23  de  março  de  2012,  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho.
§ 1º  O cumprimento das providências previstas no  caput  deve ser certificado 
nos autos da carta precatória devolvida, os quais, após, devem ser depositados 
na Secretaria da Vara do Trabalho até o trânsito em julgado da decisão que 
resolver o processo, autorizado o imediato desentranhamento e inutilização das 



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

peças que consistirem em cópia daquelas existentes nos autos do respectivo 
processo.
§  2º  Após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  resolver  o  processo,  os 
documentos ainda existentes nos autos da carta precatória a que se refere o § 
1º devem ser devolvidos às partes que os apresentaram, e as demais peças, 
inutilizadas.
Art. 16.  Entre Varas do Trabalho que utilizam o PJe-JT, os atos processuais 
referentes a processos que tramitam no sistema, a serem executados fora dos 
limites  territoriais  de  competência  do  Juízo  que  os  ordenar,  devem  ser 
determinados  por  mandado,  o  qual  deve  ser  remetido  pelo  do  sistema  ao 
Oficial de Justiça ou à Central de Mandados responsável pelo cumprimento.
§ 1º Quando o cumprimento exigir a intervenção do Juiz, os atos processuais a 
que se refere o caput devem ser solicitados por carta precatória.
§ 2º  Na hipótese do  caput,  incumbe ao Oficial  de  Justiça  ou à  Central  de 
Mandados a impressão do mandado e dos documentos que o instruem, e a 
posterior  juntada,  aos  autos  do  processo  correspondente,  da  certidão 
circunstanciada sobre o cumprimento da diligência e dos documentos que a 
instruem.
Art. 17. A remessa de cartas precatórias entre Varas do Trabalho que utilizam 
o PJe-JT deve ser feita por meio do sistema, incumbindo ao Juízo Deprecante 
o cadastramento da carta, a classificação e a juntada dos documentos que a 
instruem. 
§ 1º  Aplica-se o disposto no  caput  também a cartas precatórias extraídas de 
processos que tramitam em meio físico. 
§ 2º A devolução das cartas precatórias a que se refere o caput deve ser feita 
mediante mera comunicação, por meio eletrônico, sobre a forma de acesso aos 
respectivos  autos,  incumbindo  ao  Juízo  Deprecante  as  providências 
necessárias à juntada da carta devolvida aos autos do processo do qual foi 
extraída.
Art.  18.  A  remessa  de  cartas  precatórias  de  Varas  do  Trabalho  que  não 
utilizam o PJe-JT para Varas do Trabalho que utilizam esse sistema, incluindo 
os documentos que as instruem, e sua posterior devolução devem ser feitas 
por meio eletrônico, preferencialmente pelo Sistema Hermes – Malote Digital, a 
que se referem a Resolução nº 100, de 24 de novembro de 2009, do Conselho 
Nacional de Justiça, e o Ato Conjunto n° 05/2009 – CSJT.TST.GP.SE, de 10 de 
fevereiro de 2009, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 1º Para o fim previsto no caput, as cartas precatórias e os documentos que 
as instruem devem ser digitalizados e classificados pelo Juízo Deprecante, em 
observância às normas dos arts. 12 e 16 da Resolução nº 94/CSJT, de 23 de 
março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 2º Incumbem ao Juízo Deprecante as providências necessárias à juntada da 
carta devolvida aos autos do processo do qual foi extraída.
§ 3º O disposto no caput e no § 1º também se aplica a cartas precatórias que 
devem ser remetidas a Varas do Trabalho não integrantes da 4ª Região da 
Justiça do Trabalho.
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Art. 19.  Os dados cadastrais das reclamadas em processos que tramitam no 
PJe-JT  devem  ser  unificados  no  sistema  pela  Secretaria  da  Corregedoria 
Regional.
§  1º  A  alteração  dos  dados  cadastrais,  após  sua  unificação,  incumbe  à 
Secretaria da Corregedoria Regional.
§ 2º  A necessidade de alteração dos dados cadastrais, após sua unificação, 
quando constatada nas Varas do Trabalho,  deve ser  comunicada por  meio 
eletrônico à Secretaria da Corregedoria Regional, acompanhada dos elementos 
de prova que a justifiquem.
§  3º  A  unificação  dos  dados  cadastrais  e  sua  alteração  devem  ser 
comunicadas por meio eletrônico às Secretarias das Varas do Trabalho.
§  4º  A  correção  de  desconformidades  entre  os  dados  constantes  do 
cadastramento dos processos que tramitam no PJe-JT e os dados cadastrais 
unificados incumbe às Secretarias das respectivas Varas do Trabalho.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art.  20.  Nos processos que tramitam no PJe-JT, em que haja litisconsórcio 
ativo e/ou passivo, enquanto a retificação da autuação provocar a alteração da 
ordem em que estavam posicionadas originariamente no respectivo polo da 
relação  processual,  as  partes  devem  ser  identificadas  nas  petições,  nas 
decisões  e  nas  demais  peças  processuais  pelo  respectivo  nome  ou 
denominação, ainda que parcial, evitando-se a mera alusão à sua posição na 
relação processual (1º autor/réu, 2º autor/réu – por exemplo).
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  21.  Revoga-se  o  Provimento  nº  244,  de  24  de  abril  de  2013,  da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 22.  Os casos omissos devem ser resolvidos pela Corregedoria Regional, 
ouvida, quando disserem respeito ao funcionamento do PJe-JT, a Secretaria de 
Gestão  de Mudanças,  instituída  pela  Portaria  Conjunta  nº  6.954,  de  16  de 
setembro de 2013,  da  Presidência  e da  Corregedoria  Regional  do  Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 23. Este ato entra em vigência na data de sua publicação.
MARIA HELENA MALLMANN
Presidente
CLEUSA REGINA HALFEN
Corregedora Regional

19) ATO CONJUNTO Nº 4 /GP.CGJT DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT 
de 10/12/2013 – TST). Altera a Recomendação Conjunta nº 1/2011.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  e  o 
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais, Considerando o caráter preventivo das ações 
coletivas que versem sobre acidentes de trabalho e a necessidade de priorizar 
o julgamento desses processos;
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R E S O L V E M:
Art.  1º  Alterar a Recomendação Conjunta nº 1/GP.CGJT,  de 3 de maio de 
2011, para que passe a constar a seguinte redação:
“RECOMENDAR aos Desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho e 
aos Juízes do Trabalho que confiram prioridade à tramitação e ao julgamento 
das ações coletivas e das reclamações trabalhistas que envolvam acidentes de 
trabalho.”
Art. 2º Republique-se a Recomendação Conjunta nº 1/GP.CGJT, de 3 de maio 
de 2011, consolidando a alteração introduzida.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

***RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N.º 1/GP.CGJT, DE 3 DE MAIO DE 2011 
(*) - Republicada em cumprimento ao disposto no art. 1º do Ato Conjunto 
nº 4/GP.CGJT, de 9 de dezembro de 2013.
Recomenda  prioridade  à  tramitação  e  ao  julgamento  das  reclamações 
trabalhistas relativas a acidente de trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  O 
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regulamentares, e CONSIDERANDO o papel institucional 
da Justiça do Trabalho na preservação da cidadania e da dignidade do ser 
humano,  mormente  no  tocante  à  melhoria  das  condições  laborais  e  à 
prevenção  de  acidentes  de  trabalho;  CONSIDERANDO  as  diversas  ações 
propositivas e de política judiciária a serem implementadas ao longo do ano de 
2011,  sob  o  marco  histórico  da  celebração  dos  70  anos  de  instalação  da 
Justiça  do  Trabalho  no  Brasil;  Considerando  a  necessidade  de  se  conferir 
efetividade  ao  princípio  constitucional  da  razoável  duração  do  processo; 
Considerando  o  Protocolo  de  Cooperação  Técnica  celebrado  pelo  Tribunal 
Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministério da 
Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social e 
Advocacia-Geral  da União visando à implementação de programas e ações 
nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho;
RESOLVEM:
RECOMENDAR aos Desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho e 
aos Juízes do Trabalho que confiram prioridade à tramitação e ao julgamento 
das ações coletivas e das reclamações trabalhistas que envolvam acidentes de 
trabalho.
Brasília, 3 de maio de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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(*)  Republicada em cumprimento ao disposto no art.  1º  do Ato Conjunto nº 
4/GP.CGJT, de 9 de dezembro de 2013.

20)  ATO  Nº  08/2013/GCGJT,  DE 17  DE DEZEMBRO DE 2013  (DEJT  de 
17/12/2013)  Divulga  as  Tabelas  Processuais  Unificadas  de  Movimentos  e 
Complementos para utilização no âmbito da Justiça do Trabalho.
O CORREGEDOR-GERAL  DA JUSTIÇA DO TRABALHO,  no uso de suas 
atribuições regimentais,
Considerando  a necessidade de aperfeiçoamento e adequação das Tabelas 
Processuais  Unificadas  de  Movimentos  e  Complementos,  instituídas  e 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, às necessidades da Justiça do 
Trabalho, 
Considerando  o  disposto  nos  Atos  GCJT  nº  09/2011  e  nº  04/2013, 
Considerando  a revisão e o aperfeiçoamento realizados pelo Grupo Gestor 
Nacional das Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho, 
R E S O L V E
Art.  1º  Divulgar  as  Tabelas  Processuais  Unificadas  de  Movimentos  e 
Complementos para utilização no âmbito da Justiça do Trabalho.
Art. 2º  Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, em especial o Ato GCGJT nº 18, de 21 de setembro 
de 2011.
Brasília, 17 de dezembro de 2013.
Ministro IVES GANDRA MARTINS FILHO
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
* Tabelas: vide DEJT de 17/12/2013, pág. 5.
Anexos
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