
                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATUALIZAÇÃO   LEGISLATIVA
Nº 1244

01.8.2008/31.8.2008
Publicação de responsabilidade da Vice-Corregedoria, por delegação da 

Corregedoria do
Tribunal Regional do Trabalho da  4.ª Região

(Portaria n.º 006, de 26 de janeiro de 2004, da Corregedoria Regional)

1) LEI No- 11.760, DE 31 DE JULHO DE 2008. PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DOU 1º.8.08). Dispõe sobre o exercício da 
profissão de Oceanógrafo..................................................................................................................................................................02/03

2)  LEI  No-  11.767,  DE  7  DE  AGOSTO  DE  2008.  VICE-PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  exercício  do  cargo  de 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DOU 08.8.08).  Altera o art. 7o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, para dispor sobre o 
direito à inviolabilidade do local e instrumentos de trabalho do advogado, bem como de sua correspondência..................................03

3) DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, DE 2008(*) (**). (DOU 20.8.08).  (DOU 20.8.08) Aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007........03/16

4) PORTARIA Nº 3798, DE 05 DE AGOSTO DE 2008. DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE E DESEMBARGADOR 
VICE-CORREGEDOR REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO (DJ 07.8.08). Designa 
o Juiz do Trabalho Substituto CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA para, no período de 05 a 31 de agosto de 2008, atuar no 
Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública..................................................................................................16

5) PORTARIA Nº 3970, de 12 de agosto de 2008. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a 
REGIÃO (DJ 18.8.08).  Transforma 17 (dezessete) funções comissionadas de ASSISTENTE-FC02, vinculadas ao Gabinete da 
Presidência,  em 16  (dezesseis)  funções  comissionadas  de  SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ CONVOCADO-FC03, 
vinculando-as ao Gabinete da Presidência.............................................................................................................................................17

6) PORTARIA Nº 3971, de 12 de agosto de 2008.  PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a 
REGIÃO (DJ 18.8.08). Altera a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 
3126, de 02.07.2008, alterada pelas Portarias nºs. 3422, de 14.07.2008, e 3970, de 12.08.2008.....................................................17/18

7) PORTARIA Nº 4099, de 20 de agosto de 2008. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DJ 22.8.08). Resolve designar Grupo de Trabalho com a finalidade de apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, estudo 
contendo sugestões direcionadas à implementação dos cargos e funções de que cogita o inciso IV do artigo 4º da Lei nº 11.436, de 
28 de dezembro de 2006, bem como para o aproveitamento das funções comissionadas de nível 05, atualmente disponibilizadas aos 
Executantes de Mandados......................................................................................................................................................................18

8)  RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  13/2008.  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO  (DJ 
04.8.08). Prorroga prazo para exame de processos................................................................................................................................18

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2008. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO (DJ 04.8.08)...............................................................................................................................................................19

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 15/2008. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO (DJ 04.8.08). Dispõe sobre a criação da 9ª Turma e dá outras providências.............................................................19

11)  RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  -  1304/2008.  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO (DJU 15.8.08). Aprova a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício de 2009 e determina o seu 
encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão...................................19/20

12) RESOLUÇÃO No- 52/2008. CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 18.8.08).  Altera o § 3º do 
art. 2º da Resolução nº35/2007 do CSJT. Regula no âmbito da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus, a responsabilidade 
pelo  pagamento   e  antecipação  de  honorários  periciais,  no  caso  de  concessão  à  parte  do  benefício  de  justiça 
gratuita...............................................................................................................................................................................................20/21

13) EDITAL. PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA 
DO  TRABALHO.  (DJU  28.8.08). Publicação  das  matérias  do  TST  e  CSJT  no  Diário  da  Justiça  do  Trabalho 
Eletrônico...............................................................................................................................................................................................21

1



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

14)  PROVIMENTO  Nº  003,  DE  01  DE  AGOSTO  DE  2008.  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  E  A 
DESEMBARGADORA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL  REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJ  04.8.08).  Institui  o  Diário  de  Justiça  Eletrônico  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  da  4ª 
Região................................................................................................................................................................................................21/22

15) ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SE No - 22, DE 4 DE AGOSTO DE 2008. PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 07.8.08),  *Republicação do ato 
publicado no DJ de 24/6/2008, em virtude de erro material).  Estabelece diretrizes para a aquisição ou desenvolvimento de 
programas de informática e para a compra de equipamentos no âmbito  do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho.................................................................................................................................................................................22

16)  ATO  SETPOEDC.GP  No  -  452,  DE  20  DE  JUNHO  DE  2008.  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO (DJU 07.8.08).  Autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária, no período de agosto a dezembro de 
2008,  para  auxílio  aos  Ministros  no  exame  de  recursos  de  revista,  agravos   de  instrumento  em  recurso  de  revista  e 
embargos...........................................................................................................................................................................................22/23

17) INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 9, DE 5 DE AGOSTO DE 2008 . SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
(DOU 08.8.08). Estabelece a obrigatoriedade do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR, implantado pela 
Portaria nº 282, de  6 de agosto de 2007...........................................................................................................................................23/24

18) ATO REGULAMENTAR Nº 01/2008. DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DJ 15.8.08). Regulamenta o funcionamento 
de Grupos de Estudo de “Direitos Fundamentais” e “Direito Processual”............................................................................................24

19) SÚMULAS VINCULANTES Nºs  11 e 12. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOU 22.08.08)........................................24

20) ATO CSJT.GP N° 159, DE 20 DE AGOSTO DE 2008. PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (DOU 22.8.08). Altera o teor do Ato CSJP.GP nº 50, de 31 de julho de 2007..............................................................25

21) SÚMULA VINCULANTE Nº 13.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOU 29.8.08)........................................................25

22)  ATO  No  -  540,  DE  27  DE  AGOSTO  DE  2008.   MINISTRO  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO (DJU 29.8.08). Determina a republicação da íntegra do ATO GDGCJ. GP.Nº33/2005, com alteração do artigo 9º do 
referido Ato............................................................................................................................................................................................25
 
L E I S

1) LEI No- 11.760, DE 31 DE JULHO DE 2008
Dispõe sobre o exercício da profissão de Oceanógrafo.
O  P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É livre o exercício da profissão de Oceanógrafo aos portadores de diploma:
I - devidamente registrado de bacharel em curso de Oceanografia, expedido por instituição brasileira de ensino superior oficialmente 
reconhecida;
II  -  expedido  por  instituição  estrangeira  de  ensino  superior,  revalidado  na  forma  da  lei,  cujos  cursos  foram  considerados 
equivalentes aos mencionados no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. É livre também o exercício da profissão de Oceanógrafo aos portadores de diploma de bacharel, devidamente 
registrado, em curso de Oceanologia expedido pela Fundação Universidade do Rio Grande.
Art. 2o É igualmente assegurado o livre exercício da profissão de Oceanógrafo aos que, embora não habilitados na forma do art. 1o 
desta Lei, sejam possuidores de diplomas registrados em curso superior de graduação em outras áreas de conhecimento ligadas às 
geociências, ciências exatas, naturais ou do mar, inclusive os diplomados pela Escola Naval, com aperfeiçoamento em hidrografia e 
que tenham exercido ou estejam exercendo atividades oceanográficas por um período de 5 (cinco) anos, em entidade pública ou 
privada, devidamente comprovadas perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego.
Parágrafo único. Nas condições estabelecidas no caput deste artigo, o registro deve ser requerido no prazo máximo de 5 (cinco) 
anos, a contar da data de vigência desta Lei.
Art. 3o  Os Oceanógrafos, sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais, igualmente habilitados na 
forma da legislação vigente, poderão:
I - formular, elaborar, executar, fiscalizar e dirigir estudos, planejamento, projetos e/ou pesquisas científicas básicas e aplicadas, 
interdisciplinares  ou  não,  que  visem ao  conhecimento  e  à  utilização  racional  do  meio  marinho,  em todos  os  seus  domínios, 
realizando, direta ou indiretamente:
a) levantamento, processamento e interpretação das condições físicas, químicas, biológicas e geológicas do meio marinho, suas 
interações, bem como a previsão do comportamento desses parâmetros e dos fenômenos a eles relacionados;
b) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de exploração, explotação, beneficiamento e controle dos recursos 
marinhos;
c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de preservação, monitoramento e gerenciamento do meio marinho; 
d) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas oceanográficas relacionadas às obras, instalações, estruturas e 
quaisquer empreendimentos na área marinha;
II  -  orientar,  dirigir,  assessorar  e  prestar  consultoria  a  empresas,  fundações,  sociedades  e  associações  de  classe,  entidades 
autárquicas, privadas ou do poder público;
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III - realizar perícias, emitir e assinar pareceres e laudos técnicos;
IV - dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores de oceanografia em entidades autárquicas, privadas ou do poder público.
Parágrafo único. Compete igualmente aos Oceanógrafos, ainda que não privativo ou exclusivo, o exercício de atividades ligadas à 
limnologia, aqüicultura, processamento e inspeção dos recursos naturais de águas interiores.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi
Fernando Haddad
Altemir Gregolin

2) LEI No- 11.767, DE 7 DE AGOSTO DE 2008
Altera o art. 7o  da Lei no  8.906, de 4 de julho de 1994, para dispor sobre o direito à inviolabilidade do local e instrumentos de 
trabalho do advogado, bem como de sua correspondência.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no exercício do cargo de  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber  que  o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 7o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7o .................................................................................................................................................
II - a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência 
escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;
..................................................................................................
§ 5o ( VETADO)
§ 6o Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente 
poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado 
de busca e apreensão,  específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo,  em qualquer 
hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como 
dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.
§ 7o A ressalva constante do § 6o deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente 
investigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.
§ 8o ( VETADO)
§ 9o ( VETADO)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Tarso Genro
José Antonio Dias Toffoli

D E C R E T O S 

3) DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, DE 2008(*) (**)
Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas  
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados emNova Iorque, em 30 de março de 2007.
Parágrafo  único.  Ficam sujeitos  à  aprovação  do  Congresso  Nacional  quaisquer  atos  que  alterem a  referida  Convenção e  seu 
Protocolo Facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que, nos termos do inciso I do  caput  do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 9 de julho de 2008.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Preâmbulo
Os Estados Partes da presente Convenção,
a) Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos 
iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de 
qualquer espécie,
c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais,  bem  como  a  necessidade  de  garantir  que  todas  as  pessoas  com  deficiência  os  exerçam  plenamente,  sem 
discriminação,
d) Relembrando  o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos,  a  Convenção Internacional  sobre  a Eliminação  de Todas  as Formas de  Discriminação Racial,  a  Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias,
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e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência 
e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
f) Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de política, contidos no Programa de Ação Mundial para as Pessoas 
Deficientes e nas Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção, a 
formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e internacional para possibilitar maior 
igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência,
 g) Ressaltando  a importância de trazer  questões  relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade como parte 
integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável,
h) Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura violação da dignidade e 
do valor inerentes ao ser humano,
i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência,
j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas 
que requerem maior apoio,
k) Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência continuam 
a enfrentar barreiras contra sua participação como membros iguais da sociedade e violações de seus direitos humanos em todas as 
partes do mundo,
l) Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em 
todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento,
m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade 
de suas comunidades, e que a promoção do pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no 
significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da pobreza,
n) Reconhecendo  a importância,  para as pessoas com deficiência,  de sua autonomia e independência individuais,  inclusive da 
liberdade para fazer as próprias escolhas,
o)  Considerando  que as  pessoas  com deficiência  devem ter  a  oportunidade de  participar  ativamente  das  decisões  relativas  a 
programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito diretamente,
p)  Preocupados  com  as  difíceis  situações  enfrentadas  por  pessoas  com deficiência  que  estão  sujeitas  a  formas  múltiplas  ou 
agravadas de discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, 
étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição,
q) Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão freqüentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora 
dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração,
r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
em igualdade de oportunidades com as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados Partes na 
Convenção sobre os Direitos da Criança,
s) Ressaltando  a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência,
t) Salientando o fato de que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo a 
necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre pessoas com deficiência,
u) Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito aos propósitos e princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas e a observância dos instrumentos de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das pessoas com 
deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira,
v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação 
e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o  pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais,
w) Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para com a comunidade a que pertence e que, portanto, tem a 
responsabilidade de esforçar-se para a promoção e a observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos Direitos 
Humanos,
x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e 
do Estado e de que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as 
famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e eqüitativo dos direitos das pessoas com deficiência,
y) Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas
com deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens sociais das pessoas com deficiência e 
para  promover  sua  participação  na  vida  econômica,  social  e  cultural,  em  igualdade  de  oportunidades,  tanto  nos  países  em 
desenvolvimento como nos desenvolvidos,
Acordaram o seguinte:
Artigo 1
Propósito
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e  
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais,  em interação  com diversas  barreiras,  podem obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em igualdades  de 
condições com as demais pessoas.
Artigo 2
Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
"Comunicação" abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil,  os caracteres ampliados, os 
dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
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digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação 
e comunicação acessíveis;
"Língua" abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada;
"Discriminação por motivo de deficiência" significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o 
propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou 
qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;
"Adaptação razoável" significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 
indevido, quando requeridos em cada caso, a  fim de assegurar  que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer,  em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
"Desenho universal" significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível,
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O "desenho universal" não excluirá as ajudas técnicas 
para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias.
Artigo 3
Princípios gerais
Os princípios da presente Convenção são:
a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência 
das pessoas.
b) A não-discriminação;
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;
e) A igualdade de oportunidades;
f) A acessibilidade;
g) A igualdade entre o homem e a mulher;
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de 
preservar sua identidade.
Artigo 4
Obrigações gerais
1.  Os  Estados  Partes  se  comprometem a  assegurar  e  promover  o  pleno exercício  de  todos  os  direitos  humanos  e  liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os 
Estados Partes se comprometem a:
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos 
reconhecidos na presente Convenção;
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas 
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;
c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência;
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível  com a presente Convenção e assegurar que as autoridades 
públicas e instituições atuem em conformidade com a presente Convenção;
e)  Tomar  todas  as  medidas  apropriadas para  eliminar  a  discriminação  baseada  em deficiência,  por  parte  de  qualquer  pessoa, 
organização ou empresa privada;
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, 
conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo 
possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a 
promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes;
g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive 
as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a 
pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível;
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e 
tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações;
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham 
com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos.
2.  Em relação  aos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais,  cada  Estado Parte  se  compromete  a  tomar  medidas,  tanto quanto 
permitirem  os  recursos  disponíveis  e,  quando  necessário,  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  a  fim  de  assegurar 
progressivamente  o  pleno  exercício  desses  direitos,  sem prejuízo  das  obrigações  contidas  na  presente  Convenção  que  forem 
imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional.
3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de 
decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com 
deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas.
4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas 
com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado Parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado.
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes 
em qualquer  Estado Parte da presente Convenção,  em conformidade com leis,  convenções,  regulamentos ou costumes,  sob a 
alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau.
5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados 
federativos.
Artigo 5
Igualdade e não-discriminação
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1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a 
igual proteção e igual benefício da lei.
2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva 
proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.
3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir 
que a adaptação razoável seja oferecida.
4. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade 
das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias.
Artigo 6
Mulheres com deficiência
1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, 
portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos  
humanos e liberdades fundamentais.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento 
das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente 
Convenção.
Artigo 7
Crianças com deficiência
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças.
2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos 
os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em 
igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam 
exercer tal direito.
Artigo 8
Conscientização
1. Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para:
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos 
direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência;
b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a 
sexo e idade, em todas as áreas da vida;
c) Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência.
2. As medidas para esse fim incluem:
a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas, destinadas a:
i) Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência;
ii) Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com deficiência;
iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao 
local de trabalho e ao mercado laboral;
b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito  
para com os direitos das pessoas com deficiência;
c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da presente 
Convenção;
d) Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com 
deficiência.
Artigo 9
Acessibilidade
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da 
vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 
oportunidades  com as  demais  pessoas,  ao  meio  físico,  ao  transporte,  à  informação  e  comunicação,  inclusive  aos  sistemas  e 
tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na 
zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 
serão aplicadas, entre outros, a:
a)  Edifícios,  rodovias,  meios  de  transporte  e  outras  instalações  internas  e  externas,  inclusive  escolas,  residências,  instalações 
médicas e local de trabalho;
b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência;
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos 
serviços abertos ao público ou de uso público;
b)  Assegurar  que as  entidades privadas que  oferecem instalações e serviços abertos  ao  público ou de  uso público  levem em 
consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;
c) Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com as quais as pessoas com 
deficiência se confrontam;
d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em formatos de fácil  
leitura e compreensão;
e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da 
língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público;
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f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso 
a informações;
g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive à Internet;
h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e tecnologias de 
informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.
Artigo 10
Direito à vida
Os Estados Partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para  
assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Artigo 11
Situações de risco e emergências humanitárias
Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do direito humanitário internacional e do 
direito internacional dos direitos humanos, os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a 
segurança  das  pessoas  com  deficiência  que  se  encontrarem  em  situações  de  risco,  inclusive  situações  de  conflito  armado, 
emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais.
Artigo 12
Reconhecimento igual perante a lei
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas 
perante a lei.
2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 
demais pessoas em todos os aspectos da vida.
3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no 
exercício de sua capacidade legal.
4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas
e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão
que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas  
de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo 
período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente 
e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.
5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas 
com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos 
bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente 
destituídas de seus bens.
Artigo 13
Acesso à justiça
1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais 
pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas 
com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais 
como investigações e outras etapas preliminares.
2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a capacitação apropriada 
daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário.
Artigo 14
Liberdade e segurança da pessoa
1. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas:
a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; e
b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, 
e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade;
2. Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de liberdade mediante algum processo, elas, em 
igualdade de oportunidades  com as  demais  pessoas,  façam jus a  garantias de  acordo com o direito  internacional  dos direitos 
humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de 
adaptação razoável.
Artigo 15
Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes
1. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma 
pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que 
pessoas com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes.
Artigo 16
Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para 
proteger as  pessoas com deficiência,  tanto dentro como fora do lar,  contra todas as  formas de exploração,  violência e abuso, 
incluindo aspectos relacionados a gênero.
2. Os Estados Partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, 
assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas 
com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de 
evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados Partes assegurarão que os serviços de proteção 
levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas.
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3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados Partes assegurarão que todos os 
programas  e  instalações  destinados  a  atender  pessoas  com  deficiência  sejam  efetivamente  monitorados  por  autoridades 
independentes.
4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive 
mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de 
qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o 
bemestar, o auto-respeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade.
5. Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças, a fim de 
assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso 
necessário, julgados.
Artigo 17
Proteção da integridade da pessoa
Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições com as 
demais pessoas.
Artigo 18
Liberdade de movimentação e nacionalidade
1. Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, à liberdade de escolher sua 
residência e à nacionalidade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com 
deficiência:
a) Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente de sua nacionalidade
em razão de sua deficiência.
b) Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da competência de obter, possuir e utilizar documento comprovante de sua 
nacionalidade  ou outro documento de  identidade,  ou  de  recorrer  a  processos  relevantes,  tais  como procedimentos relativos à 
imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação.
c) Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu; e
d) Não sejam privadas, arbitrariamente ou por causa de sua deficiência, do direito de entrar no próprio país.
2. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão, desde o nascimento, o direito a um nome,  
o direito de adquirir nacionalidade e, tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidadas por eles.
Artigo 19
Vida independente e inclusão na comunidade
Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a 
mesma liberdade de  escolha  que  as  demais  pessoas,  e  tomarão medidas  efetivas  e  apropriadas  para  facilitar  às  pessoas  com 
deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que:
a) As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência e onde e com quem morar, em igualdade de oportunidades  
com as demais pessoas, e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia;
b) As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou  
a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que as 
pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade; 
c) Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência, em igualdade
de oportunidades, e atendam às suas necessidades.
Artigo 20
Mobilidade pessoal
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima 
independência possível:
a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível;
b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de 
assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;
c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade;
d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta 
todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.
Artigo 21
Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à 
liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no 
Artigo 2 da presente Convenção, entre as quais:
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações destinadas ao público em geral, 
em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;
b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os  
demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;
c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da Internet, a fornecer informações e 
serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência;
d)  Incentivar  a  mídia,  inclusive  os  provedores  de  informação  pela  Internet,  a  tornar  seus  serviços  acessíveis  a  pessoas  com 
deficiência;
e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.
Artigo 22
Respeito à privacidade
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1. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência 
arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua 
honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
2.  Os Estados  Partes protegerão a  privacidade dos dados  pessoais  e  dados  relativos à  saúde e à  reabilitação de  pessoas  com 
deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Artigo 23
Respeito pelo lar e pela família
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em 
todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições com as demais pessoas, 
de modo a assegurar que:
a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com 
base no livre e pleno consentimento dos pretendentes;
b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o  
espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução e de  
planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos.
c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
2. Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela e 
adoção de crianças ou instituições semelhantes, caso esses conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá
o superior interesse da criança. Os Estados Partes prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas 
possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização  
desses  direitos  e  para  evitar  ocultação,  abandono,  negligência  e  segregação  de  crianças  com  deficiência,  os  Estados  Partes 
fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias.
4. Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades
competentes,  sujeitas a  controle  jurisdicional,  determinarem, em conformidade com as  leis  e  procedimentos aplicáveis,  que  a 
separação é necessária, no superior interesse da criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob alegação de 
deficiência da criança ou de um ou ambos os pais.
5. Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar da criança, 
farão todo esforço  para  que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes  e,  se isso não for  possível,  dentro de 
ambiente familiar, na comunidade.
Artigo 24
Educação
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e 
com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 
como
o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como 
de suas habilidades físicas e intelectuais;
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.
2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com 
deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em 
igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem;
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva  
educação;
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 
social, de acordo com a meta de inclusão plena.
3.  Os  Estados  Partes  assegurarão  às  pessoas  com deficiência  a  possibilidade  de  adquirir  as  competências  práticas  e  sociais 
necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual  participação no sistema de ensino e na vida em 
comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:
a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e 
habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;
b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da comunidade surda;
c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos 
modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento 
acadêmico e social.
4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, 
inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e 
equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de 
modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios 
para pessoas com deficiência.
5.  Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral,  treinamento 
profissional  de acordo com sua vocação, educação para adultos  e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de 
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.
<!ID1320427-2>
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Artigo 25
Saúde
Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem 
discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. 
Em especial, os Estados Partes:
a)  Oferecerão às  pessoas com deficiência programas e atenção  à saúde gratuitos  ou a  custos  acessíveis  da mesma variedade, 
qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde 
pública destinados à população em geral;
b) Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente por causa de sua deficiência, inclusive 
diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços projetados para reduzir  ao máximo e prevenir  deficiências adicionais, 
inclusive entre crianças e idosos;
c) Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência, o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona 
rural;
d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade de serviços dispensada às 
demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiência concernentes. Para
esse fim, os Estados Partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de
modo a conscientizar  os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das necessidades das 
pessoas com deficiência;
e) Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros 
sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa;
f) Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de atenção à saúde ou a administração de alimentos  
sólidos ou líquidos por motivo de deficiência.
Artigo 26
Habilitação e reabilitação
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas 
com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como 
plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão 
serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços 
sociais, de modo que esses serviços e programas:
a) Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados em avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de 
cada pessoa;
b) Apóiem a participação e a inclusão na comunidade e em todos os aspectos da vida social, sejam oferecidos voluntariamente e 
estejam disponíveis às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural.
2. Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes que atuam nos 
serviços de habilitação e reabilitação.
3. Os Estados Partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas, projetados para 
pessoas com deficiência e relacionados com a habilitação e a reabilitação.
Artigo 27
Trabalho e emprego
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado 
laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão 
e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando 
medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros:
a)  Proibir  a  discriminação baseada  na  deficiência com respeito  a todas  as  questões  relacionadas com as  formas de emprego, 
inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e
salubres de trabalho;
b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de igualdade com as demais pessoas, às condições justas e 
favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres
de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho;
c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as 
demais pessoas;
d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação
no trabalho e de treinamento profissional e continuado;
e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como 
assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego;
f)  Promover  oportunidades  de  trabalho  autônomo,  empreendedorismo,  desenvolvimento  de  cooperativas  e  estabelecimento  de 
negócio próprio;
g) Empregar pessoas com deficiência no setor público;
h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir 
programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas;
i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho;
j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no mercado aberto de trabalho;
k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência.
2.  Os Estados Partes assegurarão que as  pessoas  com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão 
protegidas, em igualdade de condições.
Artigo 28

10



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Padrão de vida e proteção social adequados
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, 
inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as 
providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência.
2.  Os  Estados  Partes  reconhecem  o  direito  das  pessoas  com  deficiência  à  proteção  social  e  ao  exercício  desse  direito  sem 
discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, 
tais como:
a)  Assegurar  igual  acesso  de  pessoas  com  deficiência  a  serviços  de  saneamento  básico  e  assegurar  o  acesso  aos  serviços, 
dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência;
b) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de 
proteção social e de redução da pobreza;
c) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a seus 
gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso;
d) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos;
e) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de aposentadoria.
Artigo 29
Participação na vida política e pública
Os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condições de igualdade 
com as demais pessoas, e deverão:
a) Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida política e pública, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a 
oportunidade de votarem e serem votadas, mediante, entre outros:
i) Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para votação serão apropriados, acessíveis e de fácil 
compreensão e uso;
ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem intimidação, e a candidatar-se nas 
eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, usando 
novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
iii) Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, sempre que necessário e a seu 
pedido, permissão para que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha;
b) Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na condução das 
questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e encorajar sua participação nas 
questões públicas, mediante:
i) Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a vida pública e política do país, bem como em atividades e 
administração de partidos políticos;
ii) Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis internacional, regional, nacional e local, bem 
como a filiação de pessoas com deficiência a tais organizações.
Artigo 30
Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam:
a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis;
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, em formatos acessíveis; e
c)  Ter  acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais,  tais como teatros,  museus, cinemas,  bibliotecas e serviços 
turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.
2. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e 
utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da 
sociedade.
3. Os Estados Partes deverão tomar todas as providências,  em conformidade com o direito internacional, para assegurar que a 
legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual  não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de 
pessoas com deficiência a bens culturais.
4. As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a que sua identidade cultural e  
lingüística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda.
5. Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, 
esportivas e de lazer, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para:
a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas atividades esportivas comuns em todos os 
níveis;
b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades esportivas 
e recreativas específicas às deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos;
d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com as demais crianças, participar de jogos e 
atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar;
e)  Assegurar  que  as  pessoas  com deficiência  tenham acesso  aos  serviços  prestados  por  pessoas  ou  entidades  envolvidas  na 
organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer.
Artigo 31
Estatísticas e coleta de dados
1. Os Estados Partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam formular e implementar 
políticas destinadas a por em prática a presente Convenção. O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá:
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a)  Observar  as  salvaguardas  estabelecidas  por  lei,  inclusive  pelas  leis  relativas  à  proteção  de  dados,  a  fim  de  assegurar  a 
confidencialidade e o respeito pela privacidade das pessoas com deficiência;
b) Observar as normas internacionalmente aceitas para proteger os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os princípios 
éticos na coleta de dados e utilização de estatísticas.
2. As informações coletadas de acordo com o disposto neste Artigo serão desagregadas, de maneira apropriada, e utilizadas para 
avaliar o cumprimento, por parte dos Estados Partes, de suas obrigações na presente Convenção e para identificar e enfrentar as  
barreiras com as quais as pessoas com deficiência se deparam no exercício de seus direitos.
3. Os Estados Partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis 
às pessoas com deficiência e a outros.
Artigo 32
Cooperação internacional
1. Os Estados Partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção, em apoio aos esforços nacionais 
para a consecução do propósito e dos objetivos da presente Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas apropriadas e efetivas 
entre os Estados e, de maneira adequada, em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil 
e, em particular, com organizações de pessoas com deficiência.
Estas medidas poderão incluir, entre outras:
a)  Assegurar  que  a  cooperação  internacional,  incluindo  os  programas  internacionais  de  desenvolvimento,  sejam  inclusivos  e 
acessíveis para pessoas com deficiência;
b) Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio do intercâmbio e compartilhamento de informações, experiências, programas 
de treinamento e melhores práticas;
c) Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos;
d) Propiciar, de maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação do acesso a tecnologias assistivas
e acessíveis e seu compartilhamento, bem como por meio de transferência de tecnologias.
2. O disposto neste Artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado Parte em decorrência da presente  e 
monitoramento nacionais.
Artigo 33
Implementação e monitoramento nacionais 
1. Os Estados Partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de um ponto focal no âmbito do Governo 
para assuntos relacionados com a implementação da presente Convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou 
designação de um mecanismo de coordenação no âmbito do Governo, a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e 
níveis.
2.  Os  Estados  Partes,  em  conformidade  com  seus  sistemas  jurídico  e  administrativo,  manterão,  fortalecerão,  designarão  ou 
estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um mecanismo independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e 
monitorar a implementação da presente Convenção. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, os Estados Partes levarão em conta 
os princípios relativos ao status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos.
3.  A  sociedade  civil  e,  particularmente,  as  pessoas  com  deficiência  e  suas  organizações  representativas  serão  envolvidas  e 
participarão plenamente no processo de monitoramento.
Artigo 34
Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
1. Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (doravante denominado "Comitê") será estabelecido, para  esempenhar
as funções aqui definidas.
2. O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de 12 peritos. Quando a presente Convenção 
alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em seis membros, perfazendo o total de 18 membros.
3. Os membros do Comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura moral, competência e experiência reconhecidas no 
campo abrangido pela presente Convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados Partes são instados a dar a devida consideração
ao disposto no Artigo 4.3 da presente Convenção.
4. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Estados Partes, observando-se uma distribuição geográfica eqüitativa, representação 
de diferentes formas de civilização e dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação de peritos 
com deficiência.
5. Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos Estados Partes, a partir de uma lista de 
pessoas designadas pelos Estados Partes entre seus nacionais.  Nessas sessões, cujo quorum será de dois terços dos Estados Partes,  
os candidatos eleitos para o Comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados Partes presentes e votantes.
6. A primeira eleição será realizada, o mais tardar, até seis meses após a data de entrada em vigor da presente Convenção. Pelo 
menos quatro meses antes de cada eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas dirigirá carta aos Estados Partes, convidando-os a
submeter os nomes de seus candidatos no prazo de dois meses. O Secretário-Geral, subseqüentemente, preparará lista em ordem 
alfabética de todos os candidatos apresentados, indicando que foram designados pelos Estados Partes, e submeterá essa lista aos 
Estados Partes da presente Convenção.
7. Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de
quatro anos, podendo ser candidatos à reeleição uma única vez. Contudo, o mandato de seis dos membros eleitos na primeira eleição
expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses seis membros serão selecionados por sorteio 
pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5 deste Artigo.
8. A eleição dos seis membros adicionais do Comitê será realizada por ocasião das eleições regulares, de acordo com as disposições
pertinentes deste Artigo.
9. Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a exercer suas 
funções,  o  Estado Parte  que  o tiver  indicado designará  um outro  perito  que  tenha  as  qualificações  e  satisfaça  aos  requisitos 
estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste Artigo, para concluir o mandato em questão.
10. O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento.
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11. O Secretário-Geral das Nações Unidas proverá o pessoal e as instalações necessários para o efetivo desempenho das funções do 
Comitê segundo a presente Convenção e convocará sua primeira reunião.
12. Com a aprovação da Assembléia Geral, os membros do Comitê estabelecido sob a presente Convenção receberão emolumentos
dos  recursos  das  Nações  Unidas,  sob termos  e  condições que  a  Assembléia  possa  decidir,  tendo em vista  a  importância  das 
responsabilidades do Comitê.
13. Os membros do Comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos em missões das Nações Unidas, em 
conformidade com as disposições pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Artigo 35
Relatórios dos Estados Partes
1. Cada Estado Parte, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, submeterá relatório abrangente sobre as medidas 
adotadas em cumprimento de suas obrigações estabelecidas pela presente Convenção e sobre o progresso alcançado nesse aspecto, 
dentro do período de dois anos após a entrada em vigor da presente Convenção para o Estado Parte concernente.
2. Depois disso, os Estados Partes submeterão relatórios subseqüentes, ao menos a cada quatro anos, ou quando o Comitê o solicitar.
3. O Comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos relatórios.
4. Um Estado Parte que tiver submetido ao Comitê um relatório inicial abrangente não precisará, em relatórios subseqüentes, repetir 
informações já apresentadas. Ao elaborar os relatórios ao Comitê, os Estados Partes são instados a fazê-lo de maneira franca e 
transparente e a levar em consideração o disposto no Artigo 4.3 da presente Convenção.
5. Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades que tiverem afetado o cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente Convenção.
Artigo 36
Consideração dos relatórios
1. Os relatórios serão considerados pelo Comitê, que fará as sugestões e recomendações gerais que julgar pertinentes e as transmitirá
aos respectivos Estados Partes. O Estado Parte poderá responder ao Comitê com as informações que julgar pertinentes. O Comitê 
poderá pedir informações adicionais ao Estados Partes, referentes à implementação da presente Convenção.
2. Se um Estado Parte atrasar consideravelmente a entrega de seu relatório, o Comitê poderá notificar esse Estado de que examinará
a aplicação da presente Convenção com base em informações confiáveis de que disponha, a menos que o relatório devido seja 
apresentado pelo Estado dentro do período de três meses após a notificação.
O Comitê convidará o Estado Parte interessado a participar desse exame. Se o Estado Parte responder entregando seu relatório, 
aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1 do presente artigo.
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos os Estados Partes.
4. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente
disponíveis ao público em seus países e facilitarão o acesso à possibilidade de sugestões e de recomendações gerais a respeito desses
relatórios.
5. O Comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados das Nações Unidas e a outras organizações competentes, da 
maneira  que  julgar  apropriada,  os  relatórios  dos  Estados  Partes  que  contenham  demandas  ou  indicações  de  necessidade  de 
consultoria ou de assistência técnica,  acompanhados de eventuais  observações e sugestões do Comitê em relação às referidas 
demandas ou indicações, a fim de que possam ser consideradas.
Artigo 37
Cooperação entre os Estados Partes e o Comitê
1. Cada Estado Parte cooperará com o Comitê e auxiliará seus membros no desempenho de seu mandato.
2. Em suas relações com os Estados Partes, o Comitê dará a devida consideração aos meios e modos de aprimorar a capacidade de 
cada Estado Parte para a implementação da presente Convenção, inclusive mediante cooperação internacional.
Artigo 38
Relações do Comitê com outros órgãos
A fim de promover a efetiva implementação da presente Convenção e de incentivar a cooperação internacional na esfera abrangida 
pela presente Convenção:
a) As agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas terão o direito de se fazer representar quando da consideração da 
implementação de disposições da presente Convenção que disserem respeito aos seus respectivos mandatos.  O Comitê poderá 
convidar as agências especializadas e outros órgãos competentes, segundo julgar apropriado, a oferecer consultoria de peritos sobre 
a  implementação  da  Convenção  em  áreas  pertinentes  a  seus  respectivos  mandatos.  O  Comitê  poderá  convidar  agências 
especializadas e outros órgãos das Nações Unidas a apresentar relatórios sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes 
às suas respectivas atividades;
b) No desempenho de seu mandato, o Comitê consultará, de maneira apropriada, outros órgãos pertinentes instituídos ao amparo de 
tratados internacionais de direitos humanos, a fim de assegurar a consistência de suas respectivas diretrizes para a elaboração de 
relatórios, sugestões e recomendações gerais e de evitar duplicação e superposição no desempenho de suas funções.
Artigo 39
Relatório do Comitê
A cada dois anos, o Comitê submeterá à Assembléia Geral e  ao Conselho Econômico e Social um relatório de suas atividades e 
poderá fazer sugestões e recomendações gerais baseadas no exame dos relatórios e nas informações recebidas dos Estados Partes. 
Estas sugestões e recomendações gerais serão incluídas no relatório do Comitê, acompanhadas, se houver,  de comentários dos 
Estados Partes.
Artigo 40
Conferência dos Estados Partes
1.  Os  Estados  Partes  reunir-se-ão  regularmente  em Conferência  dos  Estados  Partes  a  fim de  considerar  matérias  relativas  à 
implementação da presente Convenção.
2.  O  Secretário-Geral  das  Nações  Unidas  convocará,  dentro  do  período  de  seis  meses  após  a  entrada  em vigor  da  presente 
convenção, a Conferência dos Estados Partes. As reuniões subseqüentes serão convocadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas 
a cada dois anos ou conforme a decisão da Conferência dos Estados Partes.
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Artigo 41
Depositário
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção.
Artigo 42
Assinatura
A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os Estados e organizações de integração regional na sede das Nações Unidas  
em Nova York, a partir de 30 de março de 2007.
Artigo 43
Consentimento em comprometer-se
A presente Convenção será submetida à ratificação pelos Estados signatários e à confirmação formal por organizações de integração
regional signatárias. Ela estará aberta à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que não a houver assinado.
Artigo 44
Organizações de integração regional
1. "Organização de integração regional" será entendida como organização constituída por Estados soberanos de determinada região,
à qual seus Estados membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela presente Convenção. Essas organizações 
declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à matéria abrangida 
pela presente Convenção. Subseqüentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração substancial no âmbito 
de sua competência.
2.  As referências a "Estados Partes" na presente Convenção serão aplicáveis a essas organizações, nos limites da competência 
destas.
3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 45 e dos parágrafos 2 e 3 do Artigo 47, nenhum instrumento depositado por organização de 
integração regional será computado.
4. As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão exercer o direito de voto na Conferência dos 
Estados Partes,  tendo direito ao mesmo número de votos quanto for o número de seus Estados membros que forem Partes da 
presente Convenção.
Essas organizações não exercerão seu direito de voto, se qualquer de seus Estados membros exercer seu direito de voto, e vice-
versa.
Artigo 45
Entrada em vigor
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente confirmar a presente Convenção ou a ela 
aderir após o depósito do referido vigésimo instrumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que esse  
Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão.
Artigo 46
Reservas
1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito da presente Convenção.
2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
Artigo 47
Emendas
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas à presente Convenção e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O 
Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a 
uma Conferência dos Estados Partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após a data 
da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa Conferência, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois 
terços dos Estados Partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembléia Geral das Nações 
Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados Partes.
2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no trigésimo dia 
após a data na qual o número de instrumentos de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção
da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do  
seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem aceitado.
3. Se a Conferência dos Estados Partes assim o decidir por consenso, qualquer emenda adotada e aprovada em conformidade com o  
disposto no parágrafo 1 deste Artigo, relacionada exclusivamente com os artigos 34, 38, 39 e 40, entrará em vigor para todos os  
Estados Partes no trigésimo dia a partir da data em que o número de instrumentos de aceitação depositados tiver atingido dois terços 
do número de Estados Partes na data de adoção da emenda.
Artigo 48
Denúncia
Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
Artigo 49
Formatos acessíveis
O texto da presente Convenção será colocado à disposição em formatos acessíveis.
Artigo 50
Textos autênticos
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo da presente Convenção serão igualmente autênticos.
EM FÉ DO QUE os  plenipotenciários  abaixo  assinados,  devidamente  autorizados  para  tanto  por  seus  respectivos  Governos, 
firmaram a presente Convenção.
PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Os Estados Partes do presente Protocolo acordaram o seguinte:
Artigo 1
1. Qualquer Estado Parte do presente Protocolo ("Estado Parte") reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência ("Comitê") para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas, ou em nome 
deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado Parte.
2. O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado Parte que não seja signatário do presente Protocolo.
Artigo 2
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando:
a) A comunicação for anônima;
b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as disposições da Convenção;
c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de 
investigação ou resolução internacional;
d)  Não tenham sido esgotados todos os  recursos internos disponíveis,  salvo no caso em que a tramitação desses recursos  se 
prolongue injustificadamente, ou seja improvável que se obtenha com eles solução efetiva;
e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada; ou
f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente Protocolo para o Estado Parte em 
apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data.
Artigo 3
Sujeito  ao  disposto no Artigo 2 do presente  Protocolo,  o  Comitê levará confidencialmente ao conhecimento do Estado Parte 
concernente qualquer comunicação submetida ao Comitê. Dentro do período de seis meses, o Estado concernente submeterá ao 
Comitê explicações ou declarações por escrito, esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado.
Artigo 4
1. A qualquer momento após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito dessa comunicação, o Comitê poderá transmitir o 
Estado Parte concernente, para sua urgente consideração, um pedido para que o Estado Parte tome as medidas de natureza cautelar 
que forem necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da violação alegada.
2. O exercício pelo Comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo 1 do presente Artigo não implicará prejuízo 
algum sobre a admissibilidade ou sobre o mérito da comunicação.
Artigo 5
O Comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas em conformidade com o presente Protocolo.
Depois de examinar uma comunicação, o Comitê enviará suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado Parte concernente e
ao requerente.
Artigo 6
1.  Se receber  informação confiável  indicando que um Estado Parte está  cometendo violação  grave ou sistemática  de  direitos 
estabelecidos na Convenção, o Comitê convidará o referido Estado Parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, 
a submeter suas observações a respeito da informação em pauta.
2. Levando em conta quaisquer observações que tenham sido submetidas pelo Estado Parte concernente, bem como quaisquer outras
informações confiáveis  em poder  do Comitê,  este poderá designar um ou mais de seus  membros para realizar  investigação e 
apresentar, em caráter de urgência, relatório ao Comitê. Caso se justifique e o Estado Parte o consinta, a investigação poderá incluir  
uma visita ao território desse Estado.
3. Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os comunicará ao Estado Parte concernente, acompanhados de eventuais 
comentários e recomendações.
4. Dentro do período de seis meses após o recebimento dos resultados, comentários e recomendações transmitidos pelo Comitê, o  
Estado Parte concernente submeterá suas observações ao Comitê.
5. A referida investigação será realizada confidencialmente e a cooperação do Estado Parte será solicitada em todas as fases do 
processo.
Artigo 7
1. O Comitê poderá convidar o Estado Parte concernente a incluir em seu relatório, submetido em conformidade com o disposto no 
Artigo 35 da Convenção, pormenores a respeito das medidas tomadas em conseqüência da investigação realizada em conformidade 
com o Artigo 6 do presente Protocolo.
2. Caso necessário, o Comitê poderá, encerrado o período de seis meses a que se refere o parágrafo 4 do Artigo 6, convidar o Estado 
Parte concernente a informar o Comitê a respeito das medidas tomadas em conseqüência da referida investigação.
Artigo 8
Qualquer Estado Parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente Protocolo ou de sua adesão a ele, declarar que não 
reconhece a competência do Comitê, a que se referem os Artigos 6 e 7.
Artigo 9
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do presente Protocolo.
Artigo 10
O presente Protocolo será aberto à assinatura dos Estados e organizações de integração regional signatários da Convenção, na sede 
das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março de 2007.
Artigo 11
O  presente  Protocolo  estará  sujeito  à  ratificação  pelos  Estados   signatários  do  presente  Protocolo  que  tiverem  ratificado  a 
Convenção
ou aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação formal por organizações de integração regional signatárias do presente Protocolo 
que tiverem formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido.
O Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que tiver ratificado ou formalmente 
confirmado a Convenção ou a ela aderido e que não tiver assinado o Protocolo.
Artigo 12
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1. "Organização de integração regional" será entendida como organização constituída por Estados soberanos de determinada região, 
à qual seus Estados membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo presente Protocolo. 
Essas organizações declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à 
matéria  abrangida  pela  Convenção  e  pelo  presente  Protocolo.  Subseqüentemente,  as  organizações  informarão  ao  depositário 
qualquer alteração substancial no alcance de sua competência.
2. As referências a "Estados Partes" no presente Protocolo serão aplicáveis a essas organizações, nos limites da competência de tais  
organizações.
3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 13 e do parágrafo 2 do Artigo 15, nenhum instrumento depositado por organização de 
integração regional será computado.
4. As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão exercer o direito de voto na Conferência dos 
Estados Partes, tendo direito ao mesmo número de votos que seus Estados membros que forem Partes do presente Protocolo. Essas 
organizações não exercerão seu direito de voto se qualquer de seus Estados membros exercer seu direito de voto, e vice-versa.
Artigo 13
1. Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do décimo 
instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente confirmar o presente Protocolo ou a ele 
aderir depois do depósito do décimo instrumento dessa natureza, o Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em 
que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão.
Artigo 14
1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito do presente Protocolo.
2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
Artigo 15
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas ao presente Protocolo e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O 
Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a 
uma Conferência dos Estados Partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após a data 
da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa Conferência, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois 
terços dos Estados Partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembléia Geral das Nações 
Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados Partes.
2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no trigésimo dia 
pós a data na qual o número de instrumentos de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção 
da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do  
seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem aceitado.
Artigo 16
Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.
A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
Artigo 17
O texto do presente Protocolo será colocado à disposição em formatos acessíveis.
Artigo 18
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo e do presente Protocolo serão igualmente autênticos.
EM FÉ DO  QUE  os  plenipotenciários  abaixo  assinados,  devidamente  autorizados  para  tanto  por  seus  respectivos  governos, 
firmaram o presente Protocolo.
(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de 11/ 06/ 2008.
(**)O texto da Convenção acima citada está republicado no DSF de 05/08/2008.

P O R T A R I A S

4) PORTARIA Nº 3798, DE 05 DE AGOSTO DE 2008.
O  DESEMBARGADOR  VICE-PRESIDENTE  E  O  DESEMBARGADOR  VICE-CORREGEDOR  REGIONAL  DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando o afastamento temporário da Juíza do Trabalho Substituta Marta Kummer, designada pela Portaria n° 2.992, de 27 de 
junho de 2008, resolvem
DESIGNAR o Juiz do Trabalho Substituto CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA para, no período de 05 a 31 de agosto de 2008,  
atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública, de que tratam a Resolução Administrativa nº 08, de 
27 de junho de 2003, e a Portaria nº 5.427, de 15 de dezembro de 2003.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Desembargador Vice-Presidente, no exercício regimental da Presidência
JURACI GALVÃO JÚNIOR
Desembargador Vice-Corregedor, no exercício regimental da Corregedoria Regional

5) PORTARIA Nº 3970, de 12 de agosto de 2008
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições,   considerando 
o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 03042-2008-000-04-00-6, resolve:
Art. 1º. Transformar 17 (dezessete) funções comissionadas de ASSISTENTE-FC02, vinculadas ao Gabinete da Presidência, em 16 
(dezesseis)  funções  comissionadas  de  SECRETÁRIO  ESPECIALIZADO  DE  JUIZ  CONVOCADO-FC03,  vinculando-as  ao 
Gabinete da Presidência;
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Art. 2º. A presente transformação utiliza o saldo remanescente das transformações ocorridas pela Portaria nº 3122, de 02.07.2008, 
publicada no D.O.E. de 07.07.2008, e não gera aumento de despesa, conforme Demonstrativo de Despesas,  no Anexo I desta 
Portaria.

JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

Anexo I da Portaria Nº 3970, de 12.08.2008
Demonstrativo de Despesas

Transformação de Funções Comissionadas
EXTINÇÃO
Nível da Função                                            Nº de Funções                                  Remuneração (R$)                           Valor Total (R$)
FC02                                                                      17                                                 1.823,15                                           30.993,55
Saldo remanescente Port. nº 3122 de 02.07.2008                                                                                                                  3.535,69
Total                                                                                                                                                                                     34.529,24
CRIAÇÃO

Nível da Função                                             Nº de Funções                                  Remuneração (R$)                          Valor Total (R$)
FC03                                                                     16                                                   2.121,65                                            33.946,40
Total                                                                                                                                                                                       33.946,40

Saldo Remanescente..............................................................................582,84

6) PORTARIA Nº 3971, de 12 de agosto de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o 
que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 03042-2008-000-04-00-6, resolve:
Art. 1º. Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 3126, de 
02.07.2008, alterada pelas Portarias nºs. 3422, de 14.07.2008, e 3970, de 12.08.2008;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

Anexo I Portaria nº 3971, de 12 de agosto de 2008
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS

                                                                                                                             SITUAÇÃO ANTERIOR       SITUAÇÃO ATUAL
Cargo em comissão Nº de cargos Total/nível Nº cargos Total/nível

Secretário-Geral da Presidência CJ4 1 1
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa CJ4 1 1
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária CJ4 1 3 1 3
Secretário do Tribunal Pleno e Órgão Especial CJ3 1 1
Secretário da Corregedoria CJ3 1 1
Assessor da Informática CJ3 1 1
Assessor Administrativo CJ3 1 1
Assessor de Licitações CJ3 1 1
Secretário da Seção de Dissídios CJ3 3 3
Secretario de Turma CJ3 8 8
Assessor-Chefe CJ3 1 1
Assessor- CJ3 4 4
Assessor de Juiz CJ3 37 0
Assessor de Desembargador CJ3 0 37
Diretor de Secretaria CJ3 7 7
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho CJ3 115 180 115 180
Secretário de Gabinete CJ2 1 1
Diretor de Serviço CJ2 15 15
Secretário Executivo CJ2 1 1
Assessor-Chefe CJ2 1 2
Pregoeiro Titular CJ2 1 1
Chefe de Gabinete de Juiz CJ2 36 0
Chefe de Gabinete de Desembargador CJ2 0 36
Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos CJ2 20 20
Assessor-CJ2 6 82 6 82
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO - CJ 265 265

Funções Comissionadas Nº de cargos Total/nível Nº cargos Total/nível
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Secretário do Gabinete DGCA-FC5 1 1
Secretário FC5 1 1
Assistente Administrativo FC5 235 235
Coordenador FC5 6 6
Executante de Mandados FC5 222 465 222 465
Assistente FC4 7 7
Assistente-Chefe de Seção FC4 66 66
Assistente-Chefe de Setor FC4 26 26
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho FC4 7 7
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral FC4 1 1
Assistente de Diretor de Secretaria FC4 115 115
Assistente de Diretor de SDF FC4 20 20
Assistente de Secretário FC4 1 1
Assistente Administrativo FC4 37 280 37 280
Secretário Especializado Vara FC3 115 115
Secretário de Audiência FC3 115 115
Secretário Especializado de Juiz Substituto FC3 115 115
Secretário Especializado de Juiz Convocado FC3 0 345 16 361
Assistente de Execução FC2 115 115
Assistente FC2 101 84
Agente Administrativo FC2 115 115
Secretário Especializado FC2 69 69
Agente Especializado FC2 13 413 13 396
Auxiliar Especializado FC1 42 42
Executante FC1 18 60 18 60
TOTAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS – FC 1.563 1.562
TOTAL GERAL 1.828 1.827

7) PORTARIA Nº 4099, de 20 de agosto de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
Regimentais, CONSIDERANDO a implementação, em 2009, da última parcela dos cargos e funções criados e transformados pela 
Lei  nº 11.436,  de 28 de dezembro de 2006;  CONSIDERANDO  a concessão da Gratificação de Atividade Externa-GAE aos 
Executantes de Mandados, prevista para o final deste exercício, resolve  DESIGNAR os Desembargadores Federais do Trabalho 
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE,  LUIZ ALBERTO DE VARGAS  e  BEATRIZ RENCK, e os servidores  ANDRÉIA 
OLIVEIRA GONÇALVES,  Assessora Administrativa da Corregedoria Regional,  ONELIO LUIS SOARES DOS SANTOS, 
Diretor-Geral  de  Coordenação  Judiciária,  e  LUIZ  FERNANDO  TABORDA  CELESTINO,  Diretor-Geral  de  Coordenação 
Administrativa, para, sob a coordenação da primeira, integrarem Grupo de Trabalho com a finalidade de apresentar, no prazo de 90 
(noventa) dias, estudo contendo sugestões direcionadas à implementação dos cargos e funções de que cogita o inciso IV do artigo 4º 
da Lei nº 11.436, de 28 de dezembro de 2006, bem como para o aproveitamento das funções comissionadas de nível 05, atualmente 
disponibilizadas aos Executantes de Mandados.
JOÃO GHISLENI FILHO,
Presidente

R E S O L U Ç Õ E S

8) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2008
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão plenária e extraordinária realizada nesta data, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVEU, por maioria de votos, vencidas as Exmas. Desembargadoras Berenice Messias Corrêa e Vanda Krindges Marques, 
estabelecer o que segue:
Art. 1º Os processos distribuídos aos Exmos. Desembargadores entre 31.3.2008 e 27.6.2008, a que se refere o artigo 2º da Resolução
Administrativa nº 02/2008, terão o prazo previsto no inciso X do artigo 86 do Regimento Interno, primeira parte, prorrogado por 
mais 30 dias.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de agosto de 2008. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2008
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data,
CONSIDERANDO a convocação da Exma. Juíza Maria Madalena Telesca para atuar na cadeira do Exmo. Desembargador Denis 
Marcelo de Lima Molarinho, na 8ª Turma e na Seção de Dissídios Coletivos, a contar de 25.7.2008;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, cuja norma impõe ao 
Tribunal providências administrativas a assegurar da melhor forma o seu cumprimento;
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RESOLVEU,  por  unanimidade  de  votos,  estabelecer  que,  excepcionalmente,  os  processos  vistados  pela  Exma.  Juíza  Maria 
Madalena Telesca permanecem vinculados a Sua Excelência.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de agosto de 2008. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 15/2008
Dispõe sobre a criação da 9ª Turma e dá outras providências.
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão ordinária realizada nesta data, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e  
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  fazer  frente  aos  elevados  níveis  de  distribuição  processual,  que  apresentou  acréscimo 
considerável nos últimos meses, notadamente se comparados ao mesmo período do ano passado;
CONSIDERANDO  o  empenho  desta  Instituição  em  evitar  eventual  resíduo  de  processos,  garantindo  a  célere  prestação 
jurisdicional;
CONSIDERANDO a previsão contida no artigo 96, inciso I, letra “a”, da Constituição Federal, bem como no artigo 21, inciso III, 
da Lei Complementar nº 35/79;
CONSIDERANDO, por fim que embora este Tribunal seja composto por 36 desembargadores, consoante dispõe o artigo 4º de seu 
Regimento Interno, apenas 32 atuam na jurisdição;
RESOLVEU, por maioria de votos, vencido em parte o Exmo. Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, estabelecer o que segue:
Art. 1º Criar a 9ª Turma, cuja composição e competência observará o disposto nos artigos 36 a 38 do Regimento Interno, provida 
dos serviços de Secretaria necessários ao seu funcionamento.
Art.  2º  Os desembargadores que compõem a Administração do Tribunal passam a integrar  as Turmas, ficando afastados para 
exercício das atividades administrativas durante a respectiva gestão, com convocação de Juízes Titulares de Vara para suas cadeiras.
Art. 3º A 9ª Turma será presidida, na forma regimental, pelo desembargador mais antigo que aceite a presidência e composta por  
desembargadores mediante remoção e/ou por juízes convocados.
§ 1º Os desembargadores da administração têm até o dia 13 de agosto de 2008 para se manifestar sobre a Turma que pretendem 
integrar.
§ 2º Os desembargadores que não compõem a administração e que pretenderem remover-se para a 9ª Turma têm até o dia 08 de 
agosto de 2008 para se manifestar.
Art.  4º  Na convocação  dos Juízes  Titulares de Vara deverão  ser  observados  os  critérios  disciplinados nos artigos 3º  a  9º  da 
Resolução nº 04/2006 deste Tribunal, excepcionada a parte final do artigo 6º do referido regramento.
Art. 5º As convocações serão realizadas por período semestral: de 07 de janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 19 de dezembro de 
cada ano, admitindo-se reconvocação.
Parágrafo único – a primeira convocação será realizada para o período de 1º de setembro a 19 de dezembro de 2008.
Art.  6º  Ao término de  cada  convocação,  será  assumido pelo  juiz  convocado que  suceder  na  cadeira  um eventual  resíduo de 
processos, com o qual os desembargadores da Administração, quando do retorno à jurisdição, não terão qualquer vinculação.
Art. 7º A primeira distribuição de processos para os integrantes da 9ª Turma será realizada no dia 1º de setembro de 2008.
Art. 8º A distribuição para os juízes convocados, substitutos dos integrantes da Administração, ocorrerá na mesma data prevista no 
artigo anterior; contudo, no mês de setembro, será limitada a 6 processos por dia útil.
Art. 9º Os gabinetes dos juízes convocados serão dotados de estrutura própria, bem como de apoio administrativo.
Art. 10. Ficam unificadas as Secretarias da Seção de Dissídios Coletivos e da 2ª Seção de Dissídios Individuais, sob a denominação 
de Secretaria de Dissídios Coletivos e 2ª SDI.
Art.  11. As disposições da presente Resolução que importem em alteração do Regimento Interno deverão ser convertidas em 
proposta pela Comissão do Regimento Interno a ser submetida ao Tribunal Pleno.
Art. 12. A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 1º de agosto de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

11) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº - 1304/2008
Aprova a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício de 2009 e determina o seu encaminhamento ao Conselho 
Nacional de Justiça e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros Milton de 
Moura França,  Vice-Presidente,  Vantuil  Abdala,  Carlos Alberto Reis de Paula,  Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra 
Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de 
Lacerda Paiva, Emanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Otávio Brito Lopes, Considerando o contido no Processo Administrativo nº 502.133/2008-8,
R E S O L V E U
Aprovar a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício de 2009 e determinar o seu encaminhamento ao Conselho 
Nacional de Justiça e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 7 de agosto de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

12) RESOLUÇÃO No- 52/2008
Altera o § 3º do art. 2º da Resolução nº35/2007 do CSJT.
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O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. 
Conselheiro Rider Nogueira de Brito, presentes os Exmos. Conselheiros Milton de Moura França, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, José Edílsimo Eliziário Bentes, Arnaldo Boson Paes, Doris Castro 
Neves, Rosalie Michaele Bacila Batista,  João Carlos  Ribeiro de Souza e o  Exmo.  Juiz Cláudio José Montesso,  Presidente da 
ANAMATRA, conforme disposto na Resolução 001/2005 Considerando o decidido no Processo nº CSJT-190154/2008- 000-90-
00.6, na sessão realizada no dia 27 de junho de 2008,
RESOLVE
Art. 1º Alterar a redação do § 3º do art. 2º da Resolução nº35/2007 do CSJT, que passará a vigorar com o seguinte teor:
"§ 3º No caso de reversão da sucumbência, quanto ao objeto da perícia, caberá ao reclamado-executado ressarcir o erário dos 
honorários periciais adiantados, mediante o recolhimento da importância adiantada em GRU - Guia de Recolhimento da União, em 
código destinado ao Fundo de "assistência judiciária a pessoas carentes", sob pena de execução específica da verba."
Art. 2º A Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho providenciará a republicação da Resolução 35, com a 
alteração aprovada.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2008
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
<!ID1308917-0>

RESOLUÇÃO No - 35/2007 (*)
Regula, no âmbito da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus, a responsabilidade pelo pagamento e antecipação de 
honorários periciais, no caso de concessão à parte do benefício de justiça gratuita.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. 
Conselheiro Rider Nogueira de Brito, presentes os Exmos. Conselheiros Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de 
Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Tarcísio Alberto Giboski, Denis Marcelo de Lima Molarinho, Roberto Freitas Pessoa, 
Flávia Simões Falcão e José Edílsimo Eliziário Bentes.
Considerando  o princípio constitucional de acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário e o dever do Estado de prestar assistência 
judiciária integral e gratuita às pessoas carentes, conforme disposto nos incisos XXXV, LV e LXXIV do artigo 5º da Constituição 
Federal;
Considerando o direito social do trabalhador à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança (inciso XXII, art. 7º, da Constituição Federal);
Considerando a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, determinada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
bem como a necessidade de prova pericial, principalmente nos casos em que se discute indenização por dano moral, dano material, 
doença profissional, acidente de trabalho, insalubridade ou periculosidade;
Considerando  o artigo 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho que dispõe que "a responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita";
Considerando a existência de rubrica orçamentária específica destinada a despesas resultantes da elaboração de laudos periciais, em 
processos que envolvam pessoas carentes;
Considerando  a necessidade de regulamentar o pagamento de honorários periciais no âmbito da Justiça do Trabalho de 1ª e 2ª 
Instâncias, de modo a serem uniformizados os procedimentos atinentes à matéria;
Considerando o decidido nos autos do processo nº CSJT- 268/2006-000-90-00.4,
R E S O L V E:
Art. 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão destinar recursos orçamentários para o pagamento de honorários periciais, 
sempre que à parte sucumbente na pretensão for concedido o benefício da justiça gratuita.
Parágrafo único. Os valores serão consignados sob a rubrica "Assistência Judiciária a Pessoas Carentes", em montante estimado que 
atenda à demanda da Região, segundo parâmetros que levem em conta o movimento processual.
Art. 2º A responsabilidade da União pelo pagamento de honorários periciais, em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, 
está condicionada ao atendimento simultâneo dos seguintes requisitos:
I - fixação judicial de honorários periciais;
II - sucumbência da parte na pretensão objeto da perícia;
III - trânsito em julgado da decisão.
§ 1º A concessão da justiça gratuita a empregador, pessoa física, dependerá da comprovação de situação de carência que inviabilize 
a assunção dos ônus decorrentes da demanda judicial.
§ 2º O pagamento dos honorários poderá ser antecipado, para despesas iniciais, em valor máximo equivalente a R$ 350,00 (trezentos
e  cinqüenta  reais),  efetuando-se  o  pagamento  do  saldo  remanescente  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  se  a  parte  for 
beneficiária de justiça gratuita.
§ 3º No caso de reversão da sucumbência,  quanto ao objeto da perícia,  caberá ao reclamado-executado ressarcir  o erário dos 
honorários periciais adiantados, mediante o recolhimento da importância adiantada em GRU - Guia de Recolhimento da União, em 
código destinado ao Fundo de "assistência judiciária a pessoas carentes", sob pena de execução específica da verba. (NR)
Art. 3º Em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, o valor dos honorários periciais, observado o limite de R$ 1.000,00 
(um mil reais), será fixado pelo juiz, atendidos:
I - a complexidade da matéria;
II - o grau de zelo profissional;
III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV - as peculiaridades regionais.
Parágrafo  único.  A  fixação  dos  honorários  periciais,  em  valor  maior  do  que  o  limite  estabelecido  neste  artigo,  deverá  ser 
devidamente fundamentada.
Art. 4º Havendo disponibilidade orçamentária, os valores fixados nesta Resolução serão reajustados anualmente no mês de janeiro, 
com base na variação do IPCA-E do ano anterior ou outro índice que o substitua, por ato normativo do Presidente do Tribunal.
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Art.  5º  O  pagamento dos  honorários  periciais  efetuar-se-á  mediante  determinação  do  presidente  do  Tribunal,  após  requisição 
expedida pelo Juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das requisições e as deduções das 
cotas previdenciárias e fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito.
Parágrafo  único.  O  valor  dos  honorários  será  atualizado  pelo  IPCA-E  ou  outro  índice  que  o  substitua,  a  partir  da  data  do 
arbitramento até o seu efetivo pagamento.
Art. 6º As requisições deverão indicar, obrigatoriamente: o número do processo, o nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; o 
valor  dos  honorários,  especificando  se  de  adiantamento  ou  se  finais;  o  número  da  conta  bancária  para  crédito;  natureza  e 
característica da perícia; declaração expressa de reconhecimento, pelo Juiz, do direito à justiça gratuita; certidão do trânsito em 
julgado e da sucumbência na perícia, se for o caso; endereço, telefone e inscrição no INSS do perito.
Art.  7º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  poderão  manter  sistema  de  credenciamento  de  peritos,  para  fins  de  designação, 
preferencialmente, de profissionais inscritos nos órgãos de classe competentes e que comprovem sua especialidade na matéria sobre 
a qual deverão opinar, a ser atestada por meio de certidão do órgão profissional a que estiverem vinculados.
Art. 8º As Presidências de Tribunais Regionais do Trabalho ficam autorizadas a celebrar convênios com instituições com notória 
experiência em avaliação e consultoria nas áreas de Meio Ambiente, Promoção da Saúde, Segurança e Higiene do Trabalho, e 
outras, capazes de realizar as perícias requeridas pelos Juízes.
Art. 9º O pagamento dos honorários está condicionado à disponibilidade orçamentária, transferindo-se para o exercício financeiro 
subseqüente as requisições não atendidas.
Art. 10. Nas ações contendo pedido de adicional de insalubridade, de periculosidade, de indenização por acidente do trabalho ou 
qualquer outro atinente à segurança e saúde do trabalhador, o Juiz poderá determinar a notificação da empresa reclamada para trazer  
aos autos cópias dos LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho), PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), e de laudo pericial da atividade ou local de trabalho, 
passível de utilização como prova emprestada, referentes ao período em que o reclamante prestou serviços na empresa.
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor 15 dias após a data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 2007.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(*) Alterada na sessão de 27/06/2008 com a alteração do § 3º do art. 2º.

E D I T A I S

13) O Ministro Rider de Brito,  Presidente do Tribunal Superior  do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
comunica aos Senhores Advogados e a todos os interessados que, a partir do dia 1º de outubro de 2008, as matérias do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho passarão a ser publicadas, exclusivamente, no Diário da Justiça 
do Trabalho Eletrônico.
Brasília, 25 de agosto de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

D I V E R S O S

14) PROVIMENTO Nº 003, DE 01 DE AGOSTO DE 2008.
Institui o Diário de Justiça Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  E  A  DESEMBARGADORA-CORREGEDORA  REGIONAL  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  observados os  termos e os limites de suas respectivas atribuições legais  e 
regimentais,
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, conferiu aos Tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, 
poder para disciplinar a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, atendidos os requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil;
CONSIDERANDO  que a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, autorizou a criação de Diário de Justiça eletrônico para 
publicação de atos judiciais e administrativos, bem como comunicações em geral;
CONSIDERANDO que a automação das etapas de comunicação e impulso do processo, além de proporcionar a racionalização do 
trabalho e melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais, confere-lhe maior celeridade, de forma a garantir o direito 
fundamental previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;
RESOLVEM:
Art. 1º A publicação eletrônica dos atos administrativos e judiciais praticados no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região far-se-
á por meio de Diário de Justiça Eletrônico, a ser disponibilizado no site da CORAG – Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas 
(www.corag.com.br), que poderá, também, ser acessado por meio de link no site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(www.trt4.jus.br).
§1º O Diário de Justiça eletrônico terá circulação e publicação diárias, a partir das 10h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados 
e nos dias em que não houver expediente.
§2º Durante os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro (art. 62 da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966) poderá 
ocorrer publicação em edição extraordinária.
§3º Não estão sujeitos à publicação eletrônica os atos que, por exigência legal, exigem intimação ou vista pessoal.
§4º  O Diário  de Justiça Eletrônico poderá ser  utilizado como ferramenta de divulgação de matérias de interesse das  partes e 
procuradores, a critério da Administração.
Art. 2º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça 
Eletrônico.
Art. 3º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
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Art. 4º  Ocorrendo a indisponibilidade de acesso ao Diário de Justiça Eletrônico, ocasionada por problemas técnicos no site da 
CORAG, com duração superior a 3 (três) horas contínuas, no período das 10 às 18 horas, os atos serão republicados em edição  
subseqüente.
Art. 5º Serão mantidas as publicações por meio eletrônico e por meio papel, de forma simultânea, até 16.09.2008, período no qual  
somente este último terá validade jurídica.
Parágrafo único Decorrido o prazo de que trata o caput, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico substituirá, de forma integral, 
a publicação dos atos judiciais praticados no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal.
Art. 7º O presente Provimento será publicado durante 30 (trinta) dias na imprensa oficial, nos termos do disposto no §5º do artigo 4º 
da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
Art. 8º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Corregedora Regional
-1>
15) ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SE No - 22, DE 4 DE AGOSTO DE 2008.
Estabelece diretrizes para a aquisição ou desenvolvimento de programas de informática e para a compra de equipamentos no âmbito 
do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando a necessidade de disciplinar os atos necessários à aquisição ou desenvolvimento de programas de informática visando 
à execução das tarefas próprias do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
Considerando que há, tanto na estrutura do Tribunal Superior do Trabalho, como na do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
órgãos  especializados  no  desenvolvimento  e  gerenciamento  de  programas  de  informática,  sejam  estes  destinados  à  área 
administrativa ou à área judiciária, resolve:
Art.  1º  As unidades integrantes do Tribunal  Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola 
Nacional da Magistratura da Justiça do Trabalho que entenderem necessária para a consecução da suas respectivas finalidades 
institucionais a aquisição ou desenvolvimento de programas de informática, bem como a compra de equipamentos, deverão fazê-lo 
obedecendo aos procedimentos constantes deste Ato.
Art. 2º A chefia da unidade interessada apresentará ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ou ao Conselheiro 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho esboço do projeto, detalhando seus objetivos e possíveis meios para sua 
obtenção, bem como a especificação dos recursos humanos e da tecnologia necessários à consecução do projeto.
Art. 3º O Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ou o Conselheiro Presidente do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho,  conforme o  caso,  examinará  preliminarmente  a  pretensão e,  se  entender  pertinente,  convocará  o  Comitê  Gestor  de 
Informática para analisar e emitir parecer sobre o assunto.
Art. 4º Considerado viável o projeto, será submetido a parecer técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação do TST ou à 
Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações do CSJT, ouvida necessariamente a Comissão de Avaliação dos 
Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho - CAPI, neste último caso.
Parágrafo único. A Secretaria de Tecnologia da Informação ou a Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações, 
quando do exame e avaliação do projeto, emitirá parecer circunstanciado no qual indicará as condições necessárias à sua execução, 
especialmente quanto à definição dos requisitos necessários; a existência de sistemas com código aberto que possam atender às 
funcionalidades pretendidas; a definição do modelo de prestação do serviço; e análise sumária do mercado que indique as empresas 
que possivelmente terão condições de executá-lo.
Art. 5º Aprovada a proposição pelos órgãos referidos nos artigos anteriores, o projeto será encaminhado às unidades próprias do 
Tribunal Superior do Trabalho, para as providências administrativas. 
Art. 6º O desenvolvimento de qualquer programa ou o procedimento licitatório para a aquisição de ferramentas de informática 
somente terá início após a deliberação final do Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ou do Conselheiro Presidente 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme o caso.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no DJ e no BI.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

16) ATO SETPOEDC.GP No - 452, DE 20 DE JUNHO DE 2008
Autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária, no período de agosto a dezembro de 2008, para auxílio aos Ministros no 
exame de recursos de revista, agravos  de instrumento em recurso de revista e embargos.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando o 
exposto no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura às partes o direito à razoável duração do processo e  
aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, resolve:
CAPÍTULO I 
Das Horas Extras
Seção I
Do Auxílio no Exame de Processos
Art. 1° Fica autorizada a prestação de serviço em jornada extraordinária, no período de agosto a dezembro de 2008, por servidores 
do Tribunal, excluídos os ocupantes de cargo em comissão, para auxiliar os Ministros no exame de recursos de revista,    agravos de 
instrumento em recurso de revista e embargos.
Art. 2° O serviço extraordinário será realizado aos sábados e domingos e ficará limitado a 8 (oito) horas diárias.
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Art. 3° Cada servidor ficará responsável pela cota semanal de 20 (vinte) processos ou de 10 (dez) processos.
Art. 4º Os Gabinetes de Ministros ficarão responsáveis pela disponibilização dos autos aos servidores.
Seção II
Das Atividades Administrativas
Art.  5° Cada Ministro poderá indicar servidores para, em jornada extraordinária, desempenharem atividades administrativas de 
apoio.
Parágrafo único. O serviço extraordinário de que trata o caput é limitado a 4 (quatro) horas diárias, sendo no máximo duas horas 
para cada servidor, e será realizado somente em dias úteis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais
Art. 6° Os servidores que prestarão serviço em jornada extraordinária serão designados pelos Ministros, mediante lista nominal 
dirigida à Presidência da Corte, podendo ser indicados servidores que não estejam lotados nos respectivos gabinetes.
Art. 7° As horas extras serão prestadas sem prejuízo das atividades normalmente desempenhadas pelos servidores nas unidades em 
que estão lotados.
Art. 8° Cada gabinete realizará o controle da produtividade dos servidores.
Art. 9° O serviço extraordinário prestado será remunerado nos seguintes termos:
I - para cada cota semanal de 20 (vinte) processos será devido o pagamento de serviço extraordinário correspondente a 8 (oito) horas 
de sábado e 8 (oito) horas de domingo; e 
II - para cada cota semanal de 10 (dez) processos será devido o pagamento de serviço extraordinário correspondente a 4 (quatro) 
horas de sábado e 4 (quatro) horas de domingo.
Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.
CAPÍTULO III
Da Comunicação das Horas Extras
Art. 11. A comunicação das horas extras prestadas, bem como dos números dos processos analisados pelos servidores participantes, 
deverá ser feita mediante o preenchimento das tabelas padronizadas pela Secretaria do Tribunal Pleno, disponíveis na  intranet  
(Jurídico - Tribunal Pleno/Órgão Especial).
§ 1° Na "Tabela 1", exclusiva para informações relativas aos servidores que desempenham atividade de exame de processos, e na  
"Tabela 2", para os servidores que executam atividades administrativas de apoio, deverão ser preenchidos, em campos próprios:
I - o nome e o código dos servidores;
II - a data da prestação dos serviços em jornada extraordinária;
III - a quantidade de horas extras trabalhadas.
§ 2° Na "Tabela 3", exclusiva para os servidores que desempenham atividade de exame de processos, deverão ser informados, em 
campos próprios:
I - o nome e o código dos servidores;
II - os números dos processos analisados semanalmente por cada servidor.
Art. 12. Os gabinetes deverão providenciar o encaminhamento dos relatórios mensais à Secretaria do Tribunal Pleno e ao gabinete 
da Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, devidamente assinados pelo responsável, no primeiro dia útil do mês subseqüente ao 
da prestação dos serviços, a fim de que a remuneração das horas extras seja incluída na próxima folha de pagamento.
Art. 13. Os relatórios deverão ser transmitidos eletronicamente, na data prevista no art. 12, à Divisão de Preparação de Pagamento 
de Pessoal, por intermédio da caixa postal dippp@ tst. gov. br.
Art. 14. A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal remeterá mensagem eletrônica de confirmação de recebimento dos 
relatórios transmitidos eletronicamente.
Art. 15. É vedado o encaminhamento de relatório informando horas extras prestadas em meses distintos.
Art. 16. A retificação de informações deverá ser realizada por meio de relatório próprio.
Art. 17. Este Ato entra em vigor em 1º de agosto de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(*) Republicação do ato publicado no DJ de 24/6/2008, em virtude de erro material

17) INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 9, DE 5 DE AGOSTO DE 2008
Estabelece a obrigatoriedade do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR, implantado pela Portaria nº 282, de 
6 de agosto de 2007.
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17, incisos II e III, do Decreto 
nº 5.063, de 3 de maio de 2004, o art. 1º, incisos II e III, do Anexo VII da Portaria nº 483, de 15 de setembro de 2004, e o art. 2º da  
Portaria nº 282, de 6 de agosto de 2007, resolve:
Art. 1º A utilização do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR para fins de elaboração, transmissão, registro 
e arquivo, via eletrônica, dos instrumentos coletivos de trabalho a que se refere o artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009.
Art. 2º Até 31 de dezembro de 2008, serão admitidos para depósito, registro e arquivo os instrumentos encaminhados nos moldes 
dos arts. 10 e 11 da Instrução Normativa nº 6, de 6 de agosto de 2007.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS

18) ATO REGULAMENTAR Nº 01/2008
DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL
Regulamenta o funcionamento de Grupos de Estudo de “Direitos Fundamentais” e “Direito Processual”.
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Com fundamento nos arts. 13, IX, 14, VI, e 19, I, do Regulamento da Escola Judicial, e amparado em autorização do Conselho 
Consultivo  da  E.  J.,  em reunião  realizada  em  05.06.2008,  regulamento  o  funcionamento  de  Grupos  de  Estudo  de  “Direitos 
Fundamentais” e “Direito Processual”, nos termos que seguem:
Art. 1º. Ficam criados dois grupos de estudos, com número máximo de 15 vagas cada um, sendo que 5 vagas são destinadas a 
desembargadores e 10 vagas a Juízes, sendo que, destas, 5 são reservadas para juízes titulares e 5 para juízes substitutos. Os grupos 
têm como objeto de pesquisa os temas “Direitos Fundamentais” e “Direito Processual”, visando à consolidação de conhecimentos 
dos participantes nessas áreas, para melhor prestarem jurisdição.
§ 1º.  Fica estabelecido como critério de desempate,  caso o número de interessados supere o previsto no caput deste artigo, a 
antigüidade na classe respectiva.
§ 2º. Os Juízes remanescentes de vagas formarão lista de espera, como suplentes, para a hipótese de desistência ou exclusão dos 
participantes iniciais no decorrer dos encontros.
§ 3º. Se o número de interessados, em alguma das classes, for inferior ao previsto no caput, as vagas disponíveis serão distribuídas 
entre as demais classes, em partes iguais, e, subseqüentemente, com preferência para a classe que apresente o maior número de 
interessados em lista de espera.
§ 4º. O Juiz que faltar, injustificadamente, a duas reuniões consecutivas, ou quatro alternadas, no período de seis meses, deixará de 
participar do grupo de estudos.
§ 5º. Compete ao Diretor da Escola Judicial avaliar a eventual justificativa apresentada para a falta. 
§ 6º. Os grupos são criados por prazo indeterminado e o término das atividades ocorrerá por ato do Diretor da Escola Judicial,  
mediante sugestão do coordenador de cada grupo.
Art.  2º.  O grupo de “Direitos  Fundamentais”  será  coordenado pelo Desembargador José Felipe Ledur e  o  grupo de  “Direito 
Processual” terá a coordenação do Juiz Ricardo Fioreze.
Parágrafo único.  Os coordenadores poderão ser substituídos em razão de qualquer  impedimento, ou a pedido deles próprios, 
hipóteses em que caberá aos integrantes do grupo a eleição do substituto.
Art. 3º. Os encontros dos grupos ocorrerão preferencialmente nas sextas-feiras, de três em três semanas, com o horário de um deles  
das 14h às 15h30min e o do outro das 16h15min às 17h45min.
Art. 4º. Ao término de cada encontro, o grupo indicará o tema a ser objeto de estudos nos encontros subseqüentes, com prévia 
indicação e distribuição de textos aos participantes, para o necessário acompanhamento dos debates.
Art. 5º. Poderão ser convidados professores com a finalidade de expor sucintamente o tema eleito e fomentar debates, perguntas, 
etc.
Art. 6º. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor da Escola, ad referendum do Conselho Consultivo.
Art. 7º. Este Ato Regulamentador entra em vigor nesta data.
Publique-se.
Porto Alegre, 14 de agosto de 2008.
PAULO ORVAL PARTICHELI RODRIGUES
Coordenador Acadêmico, no exercício da Direção da Escola Judicial do TRT da 4ª Região

19) SÚMULAS VINCULANTES
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Em sessão de 13 de agosto de 2008, o Tribunal Pleno editou os seguintes enunciados de súmula vinculante que se publicam no 
Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 11 -  Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
Precedentes:  RHC 56.465, rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ 6/10/1978; HC 71.195, rel. Min. Francisco Rezek, DJ 4/8/1995; HC 
89.429, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 2/2/2007; e HC 91.952, rel. Min. Marco Aurélio, j. 7/8/2008.
Legislação:
CF, art. 1º, III
CF, art. 5º, III, X e XLIX
Código Penal, art. 350
Código de Processo Penal, art. 284
Código de Processo Militar, art. 234, §1º
Lei nº 4.898/1965, art. 4º, "a"
Súmula vinculante nº 12  -  A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas  viola o  disposto no art.  206,  IV, da 
Constituição Federal.
Precedentes: RE 500.171, RE 542.422, RE 536.744, RE 536.754, RE 526.512, RE 543.163, RE 510.378, RE 542.594, RE 510.735, 
RE 511.222, RE 542.646 e RE 562.779, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/8/2008.
Legislação:
CF, art. 206, IV
Brasília, 14 de agosto de 2008.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente
23826-
20) ATO CSJT.GP N° 159, DE 20 DE AGOSTO DE 2008
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  regimentais, 
Considerando o disposto no Ato Conjunto TST/CSJT n° 26, de 26 de setembro de 2007, que criou, como Órgão integrante da 
estrutura do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Assessoria de Relações Institucionais, resolve:
Art. 1º O Anexo do Ato CSJT.GP n° 50, de 31 de julho de 2007, passa a vigorar com o seguinte teor:

24



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

"SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
1. Gabinete do Secretário Executivo
2. Assessoria de Acompanhamento Processual e de Apoio às Sessões
2.1. Seção de Acompanhamento Processual
3. Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
3.1. Seção de Planejamento
3.2. Seção de Programação Financeira
3.3. Seção de Análise Orçamentária
3.4. Seção de Controle Sintético de Execução Contábil
4. Assessoria de Controle e Auditoria
4.1. Seção de Normas e Avaliação das Ações de Controle
5. Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações
5.1. Seção de Planejamento e Execução
5.2. Seção de Coordenação de Projetos
6. Assessoria de Gestão de Pessoas
6.1. Seção de Soluções Corporativas
6.2. Seção de Normas e Orientações
6.3. Seção de Desenvolvimento de Pessoas e Organizacional
6.4. Seção de Sistemas de Informações Gerenciais
7. Assessoria de Relações Institucionais"
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO
<!ID1336801-0>

21) SÚMULA VINCULANTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Em sessão de 21 de agosto de 2008, o Tribunal Pleno editou o seguinte enunciado de súmula vinculante que se publica no Diário da 
Justiça Eletrônico e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei n. 11.417/2006:
Súmula Vinculante n. 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau,  inclusive,  da  autoridade  nomeante  ou  de  servidor  da  mesma  pessoa  jurídica  investido  em cargo  de  direção,  chefia  ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 
direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
Precedentes: ADI 1.521-MC, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17/3/2000; MS 23.780, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/3/2006; ADC 
12-MC, rel.  Min. Carlos Britto, DJ 1º/9/92006; ADC 12, rel. Min. Carlos Britto, j. 20/8/2008; e RE 579.951, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 20/8/2008.
Legislação:
CF, art. 37, caput
Brasília, 25 de agosto de 2008.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

22) ATO No - 540, DE 27 DE AGOSTO DE 2008
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o inciso LXXVIII do art. 5.º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, que 
assegura às partes o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação;
Considerando as disposições do ATO.GDGSET.N.º 182/2008, que dispõe sobre a implementação no TST do Sistema e-Recurso 
que, dentre outras providências, objetiva imprimir celeridade à tramitação dos feitos na Justiça do Trabalho;
Considerando que, em média, a entrada de processos neste Tribunal é de 1.000 (mil), por dia; e
Considerando que o grande volume de processos oriundos dos Tribunais Regionais do Trabalho tem gerado acúmulo na autuação 
deste Tribunal em face da necessidade recorrente de substituição das respectivas capas plásticas, resolve:
Art. 1.º Determinar a republicação da íntegra do ATO GDGCJ.GP.N.º 33/2005, com a seguinte alteração:
"Art. 9.º As capas plásticas utilizadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, cujo modelo seja diverso do definido neste Ato, 
poderão continuar em uso, nas respectivas jurisdições, até que pereçam.
Parágrafo único. Os processos remetidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho a este Tribunal Superior do Trabalho, a partir de 1.º 
de outubro de 2008, que não estiverem com capas plásticas dentro dos padrões estabelecidos no art. 2.º deste Ato, serão devolvidos 
à
origem para regularização."
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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