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01. LEI N. 11.232, DE  22 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOU 23.12.2005, 1º Seção, pp. 1-2).  Altera a Lei n. 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para estabelecer a fase de cumprimento das sentenças no processo de 
conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, e dá outras providências.  

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 Os arts. 162, 267, 269 e 463 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 162. ................................................................................. 
§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 269. Haverá resolução de mérito: 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 2º  A Seção I do Capítulo VIII do Título VIII do Livro I da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil,  passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 466-A, 466-B, 466-C: 
“LIVRO I 
.......................................................................................................... 
TÍTULO VIII 
........................................................................................................... 
CAPÍTULO VIII 
DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA 
Seção I 
Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença 
.......................................................................................................... 
Art. 466-A. Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá 
todos os efeitos da declaração não emitida. 
Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso 
possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. 
Art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de 
outro direito, a ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e 
formas legais, salvo se ainda não exigível. 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 3º  O Título VIII do Livro I da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes arts. 475-A, 475-B, 475-C, 475-D, 475-E, 475-F, 475-G e 475-H, compondo o Capítulo IX, 
“DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”:   
“LIVRO I 
........................................................................................................... 
TÍTULO VIII 
.......................................................................................................... 
CAPÍTULO IX 
DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 
Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. 
§ 1º Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu advogado. 
§ 2º A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem,  
cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. 
§ 3º Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas 'd' e 'e' desta Lei, é defesa 
a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido. 
Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o 
cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada  atualizada 
do cálculo. 
§ 1º Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o 
juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. 
§ 2º Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os apresentados pelo 
credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. 
§ 3º Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os 
limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária. 
§ 4º  Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3o deste artigo, far-se-á a execução pelo valor 
originariamente pretendido, mas a penhora terá por base o valor encontrado pelo contador. 
Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando: 
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I - determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; 
II - o exigir a natureza do objeto da liquidação. 
Art. 475-D. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. 
Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz 
proferirá decisão ou designará, se necessário, audiência. 
Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de 
alegar e provar fato novo. 
Art. 475-F. Na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272). 
Art. 475-G. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 
Art. 475-H. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento.” 
(NR) 
Art. 4º O Título VIII do Livro I da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes arts. 475-I, 475-J, 475-L, 475-M, 475-N, 475-O, 475-P,  475-Q e 475-R, compondo o Capítulo 
X - “DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA”: 
“LIVRO I 
.......................................................................................................... 
TÍTULO VIII 
.......................................................................................................... 
CAPÍTULO X 
DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 
Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação 
por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo. 
§ 1º É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada 
mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. 
§ 2º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a 
execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. 
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo 
de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedirse- á mandado de penhora e avaliação. 
§ 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 
237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente,  por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 
impugnação,  querendo, no prazo de quinze dias.  
§ 2º Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação,  por depender de conhecimentos especializados, o juiz, de 
imediato,  nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. 
§ 3º  O exeqüente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. 
§ 4º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o 
restante. 
§ 5º Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses,  o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu 
desarquivamento a pedido da parte. 
Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 
II - inexigibilidade do título; 
III - penhora incorreta ou avaliação errônea; 
IV - ilegitimidade das partes; 
V - excesso de execução; 
VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. 
§ 1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado 
em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 
interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição 
Federal. 
§ 2º Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da 
sentença,  cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,  sob pena de rejeição liminar dessa 
impugnação. 
Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus 
fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de 
difícil ou incerta reparação. 
§ 1º Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o prosseguimento da execução, 
oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 
§ 2º Deferido efeito suspensivo, a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos e, caso contrário, em autos 
apartados.  
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§ 3º A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção 
da execução, caso em que caberá apelação. 
Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: 
I - a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou 
pagar quantia; 
II - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
III - a sentença homologatória de conciliação ou de transação,  ainda que inclua matéria não posta em juízo; 
IV - a sentença arbitral; 
V - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI - a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VII - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a 
título singular ou universal. 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de citação do 
devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso. 
Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as 
seguintes normas: 
I - corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente,  que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os 
danos que o executado haja sofrido; 
II - fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes 
ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos,  por arbitramento; 
III - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais 
possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea,  arbitrada de plano pelo juiz e prestada 
nos próprios autos. 
§ 1º No caso do inciso II do deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, somente 
nesta ficará sem efeito a execução. 
§ 2º A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: 
I - quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor 
do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade; 
II - nos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao 
Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de 
difícil ou incerta reparação. 
§ 3º Ao requerer a execução provisória, o exeqüente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do 
processo,  podendo o advogado valer-se do disposto na parte final do art. 544, § 1º: 
I - sentença ou acórdão exeqüendo; 
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; 
III - procurações outorgadas pelas partes; 
IV - decisão de habilitação, se for o caso; 
V - facultativamente, outras peças processuais que o exeqüente considere necessárias. 
Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; 
II - o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; 
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença 
estrangeira. 
Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste artigo,  o exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde se 
encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do executado,  casos em que a remessa dos autos do 
processo será solicitada ao juízo de origem. 
Art. 475-Q. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá 
ordenar ao devedor constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 
§ 1º  Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será 
inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor. 
§ 2º  O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento 
de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do 
devedor,  por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. 
§ 3º  Se sobrevier modificação nas condições econômicas,  poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução 
ou aumento da prestação. 
§ 4º  Os alimentos podem ser fixados tomando por base o salário-mínimo. 
§ 5º  Cessada a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar 
as garantias prestadas. 
Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo 
de execução de título extrajudicial.” (NR) 
Art. 5º O Capítulo II do Título III do Livro II da Lei nº 5.869,  de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
passa a ser denominado 
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“DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA” e seu art. 741 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“LIVRO II 
.......................................................................................................... 
TÍTULO III 
......................................................................................................... 
CAPÍTULO II 
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA 
A FAZENDA PÚBLICA 
Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 
I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 
................................................................................................... 
V - excesso de execução; 
VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; 
.......................................................................................................... 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título 
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a 
Constituição Federal. 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 6º  O art. 1.102-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do 
mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo 
X, desta Lei. 
........................................................................................................... 
§ 3º  Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito,  o título executivo judicial, intimando-se o devedor e 
prosseguindo- se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, 
desta Lei.” (NR) 
Art. 7º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União,  no prazo de 30 (trinta) dias, a íntegra da Seção III 
do Capítulo I do Título V;  do Capítulo III do Título VI e dos Capítulos VIII, IX e X, todos do Livro I do Código de 
Processo Civil, com as alterações resultantes desta Lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses após a data de sua publicação. 
Art. 9º Ficam revogados o inciso III do art. 520, os arts. 570,  584, 588, 589, 590, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611,  639, 640 e 641, e o Capítulo VI do Título I do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil. 
Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 

P O R T A R I A S  

 
02. PORTARIA N. 5125, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 02.12.2005, 1º caderno, p. 106). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
A JUÍZA VICE-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 02 de dezembro de 2005, o Juiz HORISMAR CARVALHO DIAS, Titular da Vara do 
Trabalho de ROSÁRIO DO SUL, para a 1ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA, que se encontra vaga, conforme edital 
de 26 de outubro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado  de 31 de outubro de 2005.  
Ass. MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Vice-Corregedora, no exercício da Presidência. 
 
03. PORTARIA N. 5096, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 06.12.2005, 1º caderno, p. 96). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a 
pedido, a patir de 06 de dezembro de 2005, a Juíza LILA PAULA FLORES FRANÇA, Titular da Vara do Trabalho de 
IJUÍ, para a 3ª Vara do Trabalho de SANTA CRUZ DO SUL, criada pela Lei n. 10.770/2003, a ser instalada naquela 
data, conforme edital de 31 de outubro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de novembro de 2005.  
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Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente  
 
04. PORTARIA N. 5122, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 06.12.2005, 1º caderno, p. 96). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
A  JUÍZA VICE-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 06 de novembro de 2005, a Juíza SÔNIA MARIA FRAGA DA SILVA, Titular da 3ª 
Vara do Trabalho de NOVO HAMBURGO, para a Vara do Trabalho de VIAMÃO, que se encontra vaga, conforme 
edital de 31 de outubro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de novembro de 2005. 
Ass. MARIA GUILHERMINA MIRANDA, 
Juíza Vice-Corregedora, no exercício da Presidência. 
 
05. PORTARIA N. 5199, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 07.12.2005, 1º caderno, p. 115). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, 
parágrafo 3º da Consolidação as Leis do Trabalho, artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e à vista do contido 
no Expediente TRT 4ª MA n. 00514-2005-000-04-00-6, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso 
público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 25 de fevereiro de 2005, para exercer o cargo de JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO  do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, obedecida a ordem de classificação, a 
candidata DANIELA ELISA PASTÓRIO, em vaga criada pela Lei n. 10.770/2003. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente 
 
06. PORTARIA N. 5194, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 07.12.2005, 1º caderno, p. 116). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a 
pedido, a patir de 06 de dezembro de 2005, o Juiz LUIS ANTÔNIO MECCA,  Titular da Vara do Trabalho de Cruz 
Alta, para a 2ª Vara do Trabalho de  ERECHIM, criada pela Lei n. 10.770/2003, a ser instalada naquela data, conforme 
edital de 26 de outubro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 31 de outubro de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente  
 
07. PORTARIA N. 091, DE 06  DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 07.12.2005, 1º caderno, p. 116). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. 
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares e,  CONSIDERANDO, que a Lei n. 10.770, de 21 de novembro de 2003, criou a 2ª Vara do 
Trabalho de Erechim, a ser instalada na data de 07 do corrente, passando a jurisdição a contar com Foro Trabalhista; 
CONSIDERANDO que o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, na sessão ordinária de 29 de abril de 2005, 
autorizou a implantação de Centrais de Mandados a critério desta Corregedoria Regional; CONSIDERANDO a 
necessidade de disciplinar a implantação e os procedimentos a serem observados pelo aludido setor; CONSIDERANDO  
a necessidade de racionalizar os serviços judiciários prestados no âmbito desta 4ª Região,  RESOLVE: 
Art. 1º Fica criada e instalada, a partir de 07 de dezembro de 2005, a Central de Mandados do Foro Trabalhista de 
Erechim, como auxiliar dos serviços judiciários, subordinada à Direção daquele Foro. 
Art. 2º O funcionamento da Central de Mandados do Foro Trabalhista de Erechim reger-se-á pelo disposto nos artigos 
123 a 133 do Provimento n. 213/2001, com as alterações introduzidas pelo Provimento n. 216/2003, ambos desta 
Corregedoria Regional. 
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Diretor do Foro, e, sucessivamente, pelo Juiz-Corregedor Regional. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
08. PORTARIA N. 5146, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 02.12.2005, 1º caderno, p. 123). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
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 01956-2003-000-04-00-8, resolve: 
Art. 1º Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria n. 
4.753, de 10.11.2005, publicada no Diário Oficial do Estado de 16.11.2005, para incluir os cargos em comissão e as 
funções comissionadas criados pela Lei n. 10.770/2003, destinados, na forma do artigo 2º, à 2ª Vara do Trabalho de 
Bagé, à 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha, à 2ª Vara do Trabalho de Erechim, à 2ª Vara do Trabalho de Gramado, à 
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4ª Vara do Trabalho de Pelotas, à 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul, à 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, 
à 3ª Vara do Trabalho de Taquara, à 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, ao Serviço de Distribuição dos Feitos de Bagé, 
ao Serviço de Distribuição dos Feitos de Cachoeirinha, ao Serviço de Distribuição dos Feitos de Erechim, ao Serviço de 
Distribuição dos Feitos de Gramado, ao Serviço de Distribuição dos Feitos de Sapucaia do Sul e ao Serviço de 
Distribuição dos Feitos de Uruguaiana,  na forma do anexo deste ato; 
Art. 2ª Às Varas mencionadas no artigo anterior ficam vinculados um cargo em comissão de DIRETOR DE 
SECRETARIA-CJ3, uma função comissionada de ASSISTENTE DE DIRETOR DE SECRETARIA-FC02, uma função 
comissionada de SECRETARIO DE VARA-FC02 e uma função comissionada de SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-
FC02. A cada um dos Serviços de Distribuição dos Feitos citados no artigo anterior fica vinculado um cargo em 
comissão de DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Presidente. 
 Anexo I à Portaria nº  51.146 de  02.12.2005 
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 

 
Situação Anterior Situação Nova  

Cargo em comissão Nível  CJ N. de  
Cargos 

Total por 
nível 

N. de 
Cargos 

Total por 
nível 

Secretário-Geral da Presidência CJ-4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa CJ-4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária CJ-4 1 

 
03 

1 

 
03 

Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial CJ-3 1 1 
Secretário da Corregedoria CJ-3 1 1 
Assessor de Informática CJ-3 1 1 
Secretário da Seção de Dissídios Coletivos CJ-3 1 1 
Secretário de Seções de Dissídios Individuais CJ-3 1 1 
Secretário de Turma CJ-3 8 8 
Assessor CJ-3 4 4 
Assessor de Juiz CJ-3 37 37 
Diretor de Secretaria CJ-3 5 5 
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho  CJ-3 106 

 
 
 
 

165 
 

115 

 
 
 
 

174 
 

Diretor de Serviço CJ-2 12 12 
Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos CJ-2 14 20 
Assessor CJ-2 4 

 
30 

4 

 
36 

TOTAL -  198  213 
 

Função Comissionada  Nível  FC N. de  
Funções  

Total por 
nível 

N. de 
Funções 

Total por 
nível 

Secretário do Gabinete DGCA FC05 1 1 
Secretário do Gabinete DGCJ FC05 1 1 
Assistente Administrativo DGCA FC05 0 0 
Assistente Administrativo Gab.  FC05 225 225 
Coordenador FC05 6 6 
Executante de Mandados FC05 171 

  
  

404 

197 

 
 

430 

Assistente-Chefe de Seção FC04 64 64 
Assistente-Chefe de Setor FC04 26 26 
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho FC04 9 9 
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral FC04 1 1 
Assistente-Chefe da Central de Mandados FC04 1 1 
Assistente-Administrativo Tribunal FC04 32 32 
*Expediente TRT 4ª. 01956-2003-000-04-00-8 FC04 0 

  
 

133 
  

  

4 

 
 

137 
 

Assistnete Técnico Especializado FC03 0 0 
*Expediente TRT 4ª 01956-2003-000-04-00-8 FC03 0 

 
0 8 

   
8     

Assistente de Diretor de Secretaria FC02 95  
 

534 
 
 
 
 

104  
 

561 
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Assistente FC02 103 104 
Secretário Especializado Gab. e Trib. FC02 75 75 
Secretário Especializado Vara FC02 96 105 
Secretário Especializado de Juiz Substituto FC02 52 52 
Secretário de Audiência FC02 100 109 
Agente Especializado FC02 13 13 
Auxiliar Especializado FC01 40 40 
Executante FC01 18 

 
58 18 

 
58 

TOTAL -   1129   1194 
TOTAL GERAL -   1327   1407 
 

 
09. PORTARIA N. 5254, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 12.12.2005, 1º caderno, p. 72). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, em cumprimento à decisão proferida pelo E. Órgão Especial nos autos do Expediente TRT 4ª MA  n. 
04114-2005-000-04-00-0, resolve NOMEAR  mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho  Substituto, Dr. 
DANIEL SOUZA DE NONOHAY, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da 2ª Vara do Trabalho de 
Uruguaiana, RS, em vaga craida pela Lei n. 10.770/03. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente 
 
10. PORTARIA N. 5255, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 12.12.2005, 1º caderno, p. 72). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, em cumprimento à decisão proferida pelo E. Órgão Especial nos autos do Expediente TRT 4ª MA  n. 
04114-2005-000-04-00-0, resolve NOMEAR  mediante promoção, por antigüidade, a Juíza do Trabalho  Substituta, 
Dra. BERNADINA NÚBIA TOLDO, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de 
Livramento, em  vaga decorrente da remoção da Dra. Lila Paula Flores França.   
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente 
 
11. PORTARIA N. 52556, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 12.12.2005, 1º caderno, p. 72). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, em cumprimento à decisão proferida pelo E. Órgão Especial nos autos do Expediente TRT 4ª MA  n. 
04114-2005-000-04-00-0, resolve NOMEAR  mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho  Substituta, 
Dra. ELISABETE SANTOS MARQUES, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de 
Uruguaiana, RS, em vaga decorrente da rmeoção da Dra. Marilene Sobrosa Friedl.  
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente 
 
12. PORTARIA N. 092, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 15.12.2005, 1º caderno, p. 108). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. Regula, excepcionalmente, no período 
de 09 a 18 de janeiro de 2006, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto de Itaqui. 

O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e CONSIDERANDO  a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou 
portaria alterando os horários de funcionamento  e de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa n. 13/2002; 
CONSIDERANDO que, no período de 09 a 18 de janerio de 2006, o Assistente-Chefe do Posto de Itaqui estará em 
gozo de férias, ficando somente um servidor em atuação; RESOLVE: 
Art. 1º Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui das 10h às 12h e das 13h às 18h, no 
período de 09 a 18  de janeiro de 2006, excepcionalmente; 
Art. 2º Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui, no período de 09 a 18 de 
janeiro de 2006, das 10h às 12h e das 13h às 18h, excecpcionalemtne 
Art. 3º A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de São Borja e no Posto de 
Itaqui, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de São Borja  e Itaqui, bem como à Secção da OAB do Rio Grande do Sul, 
com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 14 de dezembro de 2005. 
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PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
13. PORTARIA N. 5507, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 19.12.2005, 1º caderno, p. 111). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares e com base na Resolução Administrativa n. 02, de 03.03.82, do Egrégio Tribunal Pleno, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 15.03.82, resolve: 
Art. 1º Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para decidir sobre as 
matérias de intersse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionados: 
I – posse para os servidores nomeados para cargos efetivos e cargos em comissão; 
II – indicação de substituição para exercício de Funções Comissionadas dos níveis FC-01 a FC-05; 
III – lotação e remoção; 
IV – concessão de prazo de deslocamento para a nova sede; 
V – concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais; 

a) ajuda de custo; 
b) diárias; 
c) indenização de transporte; 
d) antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
e) gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
f) adicional por tempo de serviço; 
g) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
h) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
i) adicional noturno. 

VI – concessão e interrupção de férias; 
VII – indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância  por exoneração do cargo efetivo ou cargo em 
comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
VIII – incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
IX – averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
X – reconhecimento e redelimitação de qüinqüênios e transformação de decênio(s) em qüinqüênios  de licença-prêmio 
ou assiduidade; 
XI – concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei n. 8.2112/90; 

a) licença por motivo de doença em pessoa da família; 
b) licença para o serviço militar; 
c) licença para o tratamento de saúde; 
d) licença gestante; 
e) licença-paternidade; 
f) licença à amamentação; 
g) licença à adotante; 
h) licença por acidente em serviço. 

XII  - ausências ao serviço em virtude de: 
a) doação de sangue; 
b) alistamento militar; 
c) casamento; 
d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela 

e irmãos; 
e) júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento. 

XIII – concessão de horário especial para servidor estudante; 
XIV – concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
XV -  concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiêncica 
física; 
XVI – concessão de auxílio-natalidade; 
XVII – concessão e cancelamento de salário família; 
XVIII – concessão de auxílio-funeral; 
XIX – concessão de auxílio-reclusão; 
XX – concessão de auxílio-alimentação; 
XXI – concessão de vale-transporte; 
XXII – averbação de tempo de serviço, de cursos realizados, de portarias de louvor, de títulos;  
XXIII – retificações e alterações de nome; 
XXIV – consignações em folha de pagamento; 
XXV – descontos por atrasos ou faltas ao serviço; 
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XXVI – inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
XXVII – inclusão de servidores e depenentes para fins de assistência médico-odontológica; 
XXVIII – determinara a instauração de sindicância; 
XXIX – impor, aos servidores, as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias; 
XXX – determinar o cancelamento de registros de penalidades de advertência e suspensão. 
Art. 2º Delegar, ainda, competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para deliberar sobre: 
I – arquivamento dos processos e documentos administrativos, bem como o desentranhamento de peças, quando 
solicitado; 
II – baixa e alienação de bens permanentes classificados como antieconômicos e irrecuperáveis; 
III – autorização e aprovação de licitações e sua dispensa, exceto concorrências e as relacionadas com construção; 
IV -  concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
Art. 3 Poderá o Diretor-Geral de Coordenação Administrativa, autorizado pelo Presidente do Tribunal, subdelegar ao 
Diretor de Secretaria Administrativa, ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, ao Diretor do Serviço de 
Orçamento e Finanças e ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico as atribuições que lhe são delegadas nesta 
Portaria. 
Art. 4º A decisão que implique mudança de orientação estabelecida em ato do Presidente do Tribunal deverá ser 
submetida previamente à sua deliberação. 
Art. 5º O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa fica autorizado a encaminhar diretamente ao Órgão Especial 
processos que tratem de concessão de licenças e férias aos magistrados deste Tribunal. 
Art. 6º O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa també está autorizado a promover a concessão e o 
cancelamento de salário-família, assim como a inclusão e a exclusão de dependentes para fins de imposto de renda 
retido na fonte e de assistência médico-odontológica dos magistrados deste Tribunal. 
Art. 7º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualque tempo,  revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato do delegante. 
Registre-se. Publique-se. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente. 
 
14. PORTARIA N. 5508, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 19.12.2005, 1º caderno, p. 112). PORTARIAS DA DIREÇÃO-GERAL. 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, da Portaria n. 5507, de 
16.12.2005, resolve: 
Art. 1º Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal para decidir sobre as 
matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas: 
I – concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais; 

- gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
- adicional por tempo de serviço; 
- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas; 
- adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
- adicional noturno. 

II – concessão e interrupção de férias; 
III – indenização relativa ao período de férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo ou cargo em 
comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
IV -  incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
V – averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
VI – concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei n. 8.112/90; 

- licença para o serviço-militar; 
- licença-paternidade; 
- licença à adotante. 

VII – ausências ao serviço em virtude de: 
- doação de sangue; 
- alistamento como eleitor; 
- casamento; 
- falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta  ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda 

ou tutela e irmãos; 
- júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
- participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento. 

VIII -  concessão de horário especial para servidor estudante; 
IX – concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
X – concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física; 
XI – concessão de auxílio-natalidade; 
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XII – concessão e cancelamento de salário-família; 
XIII – concessão de auxílio-funeral; 
XIV – concessão de auxílio-reclusão; 
XV – concessão de auxílio-alimentação; 
XVI – concessão de vale-transporte; 
XVII – retificações e alterações de nome; 
XVIII – inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
XIX – inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência  médico-odontológica; 
Art. 2º Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, 
da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-
Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 3º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser 
submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 4º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal. 
Registre-se. Publique-se. 
LUIS FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. 
 
15. PORTARIA N. 5509, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 19.12.2005, 1º caderno, p. 112). PORTARIAS DA DIREÇÃO-GERAL. 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, da Portaria n. 5507, de 
16.12.2005, resolve SUBDELEGAR  competência ao Diretor da Secretaria Adminstrativa  para decidir sobre a 
concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final 
de vigência, coincidente com o término do mandato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal. 
LUIS FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. 
 
16. PORTARIA N. 5510, DE  16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 19.12.2005, 1º caderno, p. 112). PORTARIAS DA DIREÇÃO-GERAL. 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, da Portaria n. 5507, de 
16.12.2005, resolve: 
Art. 1º SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças para decidir sobre as matérias de 
interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas: 
I – indenização de transporte; 
II – antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
III  - consginações em folha de pagamento; 
Art. 2º - Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos 
fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 3º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser 
submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 4º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal. 
Registre-se e Publique-se.  
LUIS FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
 
17. PORTARIA N. 5511, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 19.12.2005, 1º caderno, p. 112).  PORTARIAS DA DIREÇÃO-GERAL. 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares  e com base no art. 3º, da Portaria n. 5507, de 
16.12.2005, resolve: 
Art. 1º SUBDELEGAR  competência ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico para decidir sobre a concessão, aos 
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, das seguintes licenças: 

- licença por motivo de doença em pessoa da família; 
- licença para tratamento de saúde; 
- licença à gestante; 
- licença à amamentação; 
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- licença por acidente em serviço. 
Art. 2º Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, 
da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridadede subdelegada, á consideração do Diretor-
Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 3º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser 
submetida à apreciação do Diretor-Geral de  Coordenação Administrativa do Tribunal. 
Art. 4º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato do Exmo.  Sr. Presidente do Tribunal. 
Registre-se e Publique-se. 
LUIS FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. 
 
18. PORTARIA N. 5526, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 20.12.2005, 1º caderno, p. 28). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, CONSIDERANDO o disposto pelos artigos 39, XXXIV, e 41, III, do Regimento Interno do Tribunal, 
resolve DELEGAR  ao Exmo. Sr. Juiz Vice-Presidente do Tribunal, Dr. João Ghisleni Filho, a partir desta data, sem 
prejuízo de seu exercício concorrente, a competência  para a) instruir e conciliar os processos de dissídio coletivo,  
originários ou de revisão; b) despachar os recursos e as execuções das decisões proferidas pela Seção de Dissídios 
Coletivos; c) exercer a Presidência da Comissão de Concurso para o provimento de cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto da 4ª Região; e d) de comum acordo com o Vice-Presidente, despachar os recursos de revista, interpostos das 
decisões das Turmas, bem como os agravos de instrumento resultantes  de despachos denegatórios do seguimento 
desses recursos. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente do Tribunal 
 
19. PORTARIA N.  5535, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 21.12.2005, 1º caderno, p. 27). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, 
parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e à vista do contido 
no Expediente TRT 4ª MA  n. 00514-2005-000-04-00-6, resolve NOMEAR DENILSON DA SILVA MROGNSKI ao 
cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO  do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em vaga criada pela 
Lei n. 10.770/03, em cumprimento à antecipação de tutela deferida nos autos de Ação Ordinária n. 2005.71.00.43380-0, 
em tramitação na 4ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Juiz-Presidente 
 
20. PORTARIA N. 93, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 22.12.2005, 1º caderno, p. 20). PORTARAIS DA CORREGEDORIA. 
A JUÍZA CORREGEDORA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE: 
Art. 1º Delegar a Excelentíssima Juíza Vice-Corregedora Regional, sem prejuízo de outras, a partir de 19 de dezembro 
de 2005, as atribuições pertinentes: 
I – ao acompanhamento, orientação e avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho Substituttos vitaliciandos, 
egressos do último concurso público, no exercício da atividade jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da 
Constituição Federal, observados os critérios definidos no Provimento n. 213 desta Corregedoria Regional, com as 
alterações introduzidas pelo Provimento n. 216; 
II – à análise das publicações oficiais, com a coleta dos atos normativos de interesse desta Justiça Especializada, e à 
conseqüente  elaboração da atualização legislativa. 
Art. 2º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 19 de dezembro de 2005. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Corregedora Regional. 
 
21. PORTARIA N. 5720, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DOJ-RS 23.12.2005, 1º caderno, p. 2). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA.  
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a 
pedido,  a partir de 23 de dezembro de 2005, o Juiz DANIEL SOUZA DE NONOHAY, Titular da 2ª Vara do Trabalho 
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de  URUGUAIANA, para a Vara do Trabalho de SANTA VITÓRIA DO PALMAR, que se encontra vaga, conforme 
edital de 16 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de  17 de novembro de 2005. 
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO  
Juiz-Presidente 

        

 RE S O L U Ç Õ E S  

 
22. RESOLUÇÃO N. 16, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSELHO 

DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DOU 7.12.2005, Seção 1, p. 122). Normatiza os planos de 
benefícios de caráter previdenciário nas modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição 
variável, e dá outras providências.  

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em sua 12ª Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2005, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 5º e 74 da 
Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, e o art. 1º do Decreto n. 4.678, de 24 de abril de 2003, resolve: 
Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar deverão observar, na identificação da modalidade dos 
planos de benefícios de caráter previdenciários que administram e executam, o disposto na presente Resolução. 
Art. 2º Entende-se por plano de benefício de caráter previdenciário na modalidade de benefício definido aquele cujos 
benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, 
de forma a assegurar sua concessão e manutenção. 
Parágrafo único. Não será considerado para fins da classificação de que trata o caput o benefício adicional ou acréscimo 
do valor de benefício decorrente de contribuições eventuais ou facultativas. 
Art. 3º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição definida aquele 
cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do 
participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores 
aportados e os benefícios pagos. 
Art. 4º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciários na modadlidade de contribuição variável aquele 
cujos benefícios programados apresentem a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e 
benefício definido. 
Art. 5º Não serão considerados para efeito da classificação de que trata esta Resolução os benefícios decorrentes da 
opção pelo instituto do benefício proporcional diferido e os benefícios adicionais decorrentes de recursos portados de 
outros planos de benefícios. 
Art. 6º Para fins do disposto nesta Resolução, a classificação do plano de benefícios de caráter previdenciários se dará 
na data de sua inscrição no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios das entidades fechadas de previdência 
complementar – CNPB. 
Parágrafo único. Em relação aos planos de benefícios de caráter previdenciários já inscritos no Cadastro Nacionais de 
Planos de Benefícios das entidades fechadas de previdência complementar – CNPB, a classificação de que trata  o caput 
dar-se-á considerando o respectivo regulamento em vigor na data de publicação desta Resolução. 
Art. 7º Fica a Secretaria de Previdência Complementar autorizada a editar instruções complementares que se fizerem 
necessárias à execução do disposto nesta Resolução, assim como resolver os casos omissos. 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
NELSON MACHADO 
Presidente do Conselho 
 
23. RESOLUÇÃO N. 467, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSELHO 

DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (DOU 26.12.2005, Seção 1, pp. 135-136).  
Estabelece procedimentos relativos à concessão do Seguro-Desemprego. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso V do art.19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1° Estabelecer critérios relativos à integração das ações de concessão do Seguro-Desemprego e de assistência aos 
trabalhadores dispensados face às alterações introduzidas na Lei nº 7.998/90 e na legislação trabalhista.  
Art. 2º O Programa do Seguro-Desemprego tem por finalidade: 
I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, 
inclusive a indireta; e 
II - auxiliar os trabalhadores na busca de emprego, promovendo,  para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional. 
Art. 3º Terá direito a perceber o Seguro-Desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa, inclusive a indireta, que 
comprove: 
I - ter recebido salários consecutivos no período de 6 (seis)  meses imediatamente anteriores à data da dispensa, de uma 
ou mais pessoas jurídicas ou físicas equiparadas às jurídicas; 
II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica durante, pelo menos, 06 (seis) meses 
nos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a data de dispensa que deu origem ao requerimento do Seguro-
Desemprego; 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.211 15

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento de 
Benefícios da Previdência Social, excetuando o auxílio-acidente e a pensão por morte; e 
IV - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente a sua manutenção e de sua família. 
§ 1º Considera-se pessoa física equiparada à jurídica, os profissionais liberais inscritos no Cadastro Específico do 
Instituto Nacional do Seguro Social (CEI). 
§ 2º Considera-se 1 (um) mês de atividade, para efeito do inciso II deste artigo, a fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias,  nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 4º A comprovação dos requisitos de que trata o artigo anterior deverá ser feita: 
I - mediante as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
II - pela apresentação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, homologado quando o período 
trabalhado for superior a 1 (um) ano; 
III - mediante documento utilizado para levantamento dos depósitos do FGTS ou extrato comprobatório dos depósitos; 
IV - pela apresentação da sentença judicial transitada em julgado, acórdão ou certidão judicial, onde constem os dados 
do trabalhador, da empresa e se o motivo da dispensa for sem justa causa; e 
V - mediante verificação a cargo da Auditoria Fiscal do Trabalho, quando for o caso. 
Parágrafo único. A comprovação dos demais requisitos será feita mediante declaração firmada pelo trabalhador, no 
Requerimento do Seguro-Desemprego - RSD. 
Art. 5º O Seguro-Desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo variável de 03 
(três) a 05  (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, 
observando-se a seguinte relação: 
I - 03 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de no mínimo 06 (seis) meses e no máximo 11 (onze) meses, nos últimos 36 (trinta e seis) meses; 
II - 04 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de no mínimo 12 (doze) meses e no máximo 23 (vinte e três) meses no período de referência; e 
III - 05 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada,  de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses no período de referência. 
§ 1º O período aquisitivo de que trata este artigo será contado da data de dispensa que deu origem à última habilitação, 
não podendo ser interrompido quando a concessão do benefício estiver em curso. 
§ 2º A primeira dispensa que habilitar o trabalhador determinará o número de parcelas a que este terá direito no período 
aquisitivo. 
Art. 6º A adesão a Planos de Demissão Voluntária ou similar não dará direito ao benefício, por não caracterizar 
demissão involuntária. 
Art. 7º O valor do benefício será fixado em moeda corrente na data de sua concessão e corrigido anualmente por índice 
oficial,  não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo. 
Art. 8º O valor do benefício do Seguro-Desemprego será calculado com base no Art. 5º da lei nº 7998/90 e reajustado 
de acordo com a legislação em vigor. 
Art. 9º Para fins de apuração do benefício, será considerada a média aritmética dos salários dos últimos 03 (três) meses 
de trabalho. 
§ 1º O salário será calculado com base no mês completo de trabalho, mesmo que o trabalhador não tenha trabalhado 
integralmente em qualquer dos 3 (três) últimos meses. 
§ 2º No caso de o trabalhador perceber salário fixo com parte variável, a composição do salário para o cálculo do 
Seguro-Desemprego tomará por base, ambas as parcelas. 
§ 3º Quando o trabalhador perceber salário por quinzena, por semana, ou por hora, o valor do Seguro-Desemprego será 
calculado com base no que seria equivalente ao seu salário mensal, tomando-se por parâmetro, para essa equivalência, o 
mês de 30 (trinta) dias ou 220 (duzentos e vinte) horas, exceto para quem tem horário especial,  inferior a 220 horas 
mensais, que será calculado com base no salário mensal. 
§ 4º O valor do benefício será igual ao valor de unidades de moeda corrente, excluída as partes decimais. 
Art. 10. Para o trabalhador em gozo de auxílio-doença ou convocado para prestação do serviço militar, bem assim na 
hipótese de não ter percebido do mesmo empregador os 03 (três) últimos salários, o valor do benefício basear-se-á na 
média dos 2 (dois)  últimos ou, ainda, no valor do último salário. 
Art. 11. O Seguro-Desemprego é pessoal e intransferível,  salvo nos casos de: 
I - morte do segurado, para efeito de recebimento das parcelas vencidas, quando será pago aos dependentes mediante 
apresentação de alvará judicial; e 
II - grave moléstia do segurado, comprovada pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, quando 
serão pagas as parcelas vencidas ao seu curador, ou ao seu representante legal, na forma admitida pela Previdência 
Social. 
Art. 12. A concessão do Seguro-Desemprego poderá ser retomada a cada novo período aquisitivo desde que, atendidas 
as condições estabelecidas no artigo 3º desta Resolução. 
Art. 13. O Requerimento do Seguro-Desemprego - RSD, e a Comunicação de Dispensa - CD devidamente preenchidas 
com as informações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social,  serão fornecidas pelo empregador no ato 
da dispensa, ao trabalhador dispensado sem justa causa. 
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Art. 14. Os documentos de que trata o artigo anterior deverão ser encaminhados pelo trabalhador a partir do 7º (sétimo) 
e até o 120º (centésimo vigésimo) dias subseqüentes à data da sua dispensa ao Ministério do Trabalho e Emprego por 
intermédio dos postos credenciados das suas Delegacias, do Sistema Nacional de Emprego - SINE e Entidades 
Parceiras. 
Parágrafo único. Nas localidades onde não existam os Órgãos citados no caput deste artigo, o Requerimento de Seguro-
Desemprego - RSD poderá ser encaminhado por outra entidade autorizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Art. 15. O trabalhador, para requerer o benefício, deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) documento de identificação - Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento com o 
protocolo de requerimento da identidade (somente para recepção), Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo), 
Carteira de Trabalho (modelo novo), Passaporte e Certificado de Reservista; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
d) Documento de Identificação no Programa de Integração Social - PIS ou Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP; 
e) Requerimento do Seguro-Desemprego - RSD e Comunicação de Dispensa - CD; 
f) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT,  homologado quando o período de vínculo for superior a 1 (um)  
ano; 
g) Documentos de levantamento dos depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ou extrato 
comprobatório dos depósitos; e 
h) No caso do requente não ter recebido as verbas rescisórias deverá apresentar certidão das Comissões de Conciliação 
Prévia / Núcleos Intersindicais, (certidão da justiça ou relatório da fiscalização). 
§ 1º No ato da entrega do requerimento, o agente credenciado junto ao Programa do Seguro-Desemprego conferirá os 
critérios de habilitação e fornecerá ao trabalhador comprovante de recepção. 
§ 2º Se atendidos os requisitos de habilitação o Ministério do Trabalho e Emprego enviará a autorização de pagamento 
do benefício do Seguro-Desemprego ao agente pagador. 
§ 3º Caso não sejam atendidos os critérios e na hipótese de não ser concedido o Seguro-Desemprego, o trabalhador será 
comunicado dos motivos do indeferimento. 
§ 4º Do indeferimento do pedido do Seguro-Desemprego,  caberá recurso ao Ministério do Trabalho e Emprego por 
intermédio das Delegacias Regionais do Trabalho, no prazo de 2 (dois) anos,  contados a partir da data de dispensa que 
deu origem ao benefício,  bem como para os casos de notificações e reemissões. 
Art. 16. Ressalvados os casos previstos no artigo 11, o pagamento será efetuado em espécie ao trabalhador, por meio do 
uso do Cartão do Cidadão ou dos documentos abaixo relacionados: 
a) documento de identificação (Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação - Modelo novo ou Carteira 
de Identificação Profissional ou que contenha o número do PIS/PASEP); e 
b) comprovante de inscrição no PIS/PASEP. 
§ 1º Os pagamentos efetuados nas agências da CAIXA, sem utilização do Cartão do Cidadão, terão sua comprovação 
por meio de autenticação em documento próprio, arquivado na CAIXA, ficando à disposição do MTE durante o prazo 
de 05 (cinco) anos, conforme Tabela de Temporalidade constante da Portaria n° 05, de 22 de março de 1995. 
§ 2° Os pagamentos efetuados com a utilização do Cartão do Cidadão terão sua comprovação por meio do registro 
eletrônico da transação, ficando à disposição para consulta pelo MTE durante o prazo de 5 (cinco) anos. 
§ 3° O Cartão do Cidadão será fornecido ao segurado pela CAIXA. No ato do cadastramento da senha o caixa executivo 
solicitará identificação pessoal do segurado, assinatura no formulário,  “Termo de Responsabilidade para uso do 
Cartão/Senha do Cidadão”  e cadastramento da senha, que é pessoal e intransferível. 
§ 4° O valor a ser pago ao segurado corresponderá ao valor total da parcela disponível. Caso haja impedimento para o 
pagamento,  será impresso comprovante contendo mensagem impeditiva (notificação),  que ficará à disposição para 
consulta pelo MTE, durante o prazo de 05 (cinco) anos. 
Art. 17. O pagamento da primeira parcela corresponderá aos 30 (trinta) dias de desemprego, a contar da data da 
dispensa. 
§ 1º O trabalhador fará jus ao pagamento integral das parcelas subseqüentes para cada mês, por fração igual ou superior 
a 15  (quinze) dias de desemprego. 
§ 2º A primeira parcela será liberada trinta dias após a data do requerimento e as demais a cada intervalo de 30 (trinta) 
dias,  contados da emissão da parcela anterior. 
§ 3º Em caso de liberação por recurso, a primeira parcela será liberada no lote imediatamente posterior ao 
processamento do recurso, desde que, a data do recurso tenha pelo menos 30 (trinta)  dias da data do requerimento. 
§ 4º Para os casos de processos judiciais em que são expedidos mandados judiciais para liberação do seguro-
desemprego, as parcelas serão liberadas em um único lote. 
Art. 18. O pagamento do Seguro-Desemprego será suspenso nas seguintes situações: 
I - admissão do trabalhador em novo emprego; e 
II - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e a pensão 
por morte. 
Parágrafo único. Será assegurado o direito ao recebimento do benefício e/ou retomada do saldo de parcelas quando 
ocorrer à suspensão motivada por reemprego em contrato temporário, experiência,  tempo determinado, desde que o 
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motivo da dispensa não seja a pedido ou por justa causa, observando que o término do contrato ocorra dentro do mesmo 
período aquisitivo e tenha pelo menos 1  (um) dia de desemprego de um contrato para outro. 
Art. 19. O Seguro-Desemprego será cancelado: 
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação e 
remuneração anterior; 
II - por comprovação da falsidade na prestação de informações necessárias à habilitação; 
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do Seguro-Desemprego; e 
IV - por morte do segurado. 
§ 1º Para efeito do Seguro-Desemprego, considerar-se-á emprego condizente com a vaga ofertada, aquele que apresente 
tarefas semelhantes ao perfil profissional do trabalhador, declarado/comprovado no ato do seu cadastramento. 
§ 2º Para definição do salário compatível, deverá ser tomado como base o último salário recebido pelo trabalhador. 
§ 3º No caso de recusa de novo emprego sem justificativa,  no ato do cadastramento, o benefício será cancelado. 
§ 4º Caso o trabalhador seja convocado para um novo posto de trabalho e não atender à convocação por 3 (três) vezes 
consecutivas,  o benefício será suspenso. 
§ 5º Após o cancelamento do benefício em decorrência de recusa pelo trabalhador de novo emprego, o trabalhador 
poderá recorrer através de Processo Administrativo, no prazo de 2 (dois) anos,  contados a partir da data de dispensa 
que deu origem ao benefício. 
§ 6º Nos casos previstos nos incisos I, II e III deste artigo, o Seguro-Desemprego será suspenso por 02 (dois) anos, 
dobrando-se este prazo em caso de reincidência. 
Art. 20. O encaminhamento do trabalhador ao mercado de trabalho, no ato do requerimento, não representará 
impedimento para a concessão do benefício nem afetará a sua tramitação, salvo por comprovação de reemprego e 
quando não houver resposta do encaminhamento para a vaga ofertada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
requerimento. 
Art. 21. As parcelas do Seguro-Desemprego, recebidas indevidamente pelos segurados, serão restituídas mediante 
depósito em conta do Programa Seguro-Desemprego na Caixa Econômica Federal - CAIXA, exceto nos casos de 
restituição por determinação judicial que será efetuada mediante Guia de Recolhimento da União - GRU. 
§ 1º O valor da parcela a ser restituída será corrido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir da 
data do recebimento indevido até a data da restituição. 
§ 2º O prazo para o segurado solicitar o reembolso de parcelas restituídas indevidamente será de 2 (dois) anos, contados 
a partir da data da efetiva restituição indevida. 
Art. 22. Nos casos de contrato em aberto na CTPS, o trabalhador poderá requerer o benefício do Seguro-Desemprego, 
desde que o empregador não seja localizado pela fiscalização do trabalho,  nem apresente movimento há mais de 2 
(dois) anos no CAGED,  observando que o período relativo à situação de contrato em aberto,  não será considerado para 
a contagem de tempo de serviço para fins de obtenção do Seguro-Desemprego. 
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,  ficando revogada a Resolução do CODEFAT nº 392, 
de 08 de junho de 2004. 
REMIGIO TODESCHINI 
Presidente do Conselho 
  

INSTRUÇÕES NORMATIVAS  

 
24. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO (DOU 06.12.2005, Seção 1, p. 56).  Altera a Instrução Normativa n. 
1, de 24 de março de 2004, que dispõe sobre o depósito, registro e arquivo de convenções coletivas e acordos coletivos de 
trabalho nos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. 

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17, incisos II e III, 
do Decreto n. 5.063, de 3 de maio de 2004 e o art. 1º, incisos II e III, do Anexo VII da Portaria n. 483, de 15 de 
setembro de 2004, resolve: 
Art. 1º O art. 4º da Instrução Normativa n. 1, de 24 de março de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos: 
“Art. 4º................................................................................................................................................................................. 
§ 5º Expirada a vigência do instrumento coletivo sem que tenham sido efetuadas as retificações  necessárias, o processo 
será arquivado, e as partes poderão solicitar a devolução dos documentos originais. 
§ 6º  Para que seja verificada a  capacidade  dos signatários do instrumento coletivo, as aentidades sindicais deverão 
estar com suas infomrações atualizadas no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES”. 
Art. 2º O art. 6 da Instrução Normativa n. 1, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 6º O órgão responsável pelo registro encaminhará denúncia ao Ministério Público do Trabalho quando verificar, 
no instrumento coletivo registrado, indícios de irregularidades quanto á legitimidade ou representatividade  das partes, 
ou quanto ao conteúdo de suas cláusulas. 
Parágrafo único. Antes do encaminhamento da denúncia ao Ministério Público do Trabalho, poderão ser adotados 
procedimentos administrativos com o objetivo de sanar as irregularidade.” (NR) 
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Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 OSVALDO MARTINES BARGAS 
 
25. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 577, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2005, MINISTÉRIO DA FAZENDA, SECRETARIA 

DA RECEITA FEDERAL (DOU 20.12.2005, Seção 1, pp. 36-38). Dispõe sobre a Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (Dirf) e dá outras providências.  

 

 E D I T A I S  

 
26. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

02.12.2005, 1º  caderno, p. 106). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
A JUÍZA VICE-CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Títulares das Varas do Trabalho 4ª Região o que segue: I – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, ficando aberto o prazo de 15 
(quinze) dias  para  a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do 
Estado, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de 
haver interessado(s) a remoção dar-se-á após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. Porto Alegre, 30 de novembro de 2005.  
Ass. MARIA GUILHERMINA MIRANDA, 
Juíza Vice-Corregedora, no exercício da Presidência. 
 
27. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

07.12.2005, 1º caderno, p. 116).  
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais,  FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de Rosário do Sul, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias  para a 
manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto 
no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a 
remoção dar-se-á após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto 
Alegre, 06 de dezembro de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente. 
 
28.  EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

07.12.2005, 1º caderno, p. 116).  
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais,  FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de Ijuí, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias  para a manifestação 
dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no artigo 654, 
§ 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após 
o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 06 de dezembro de 
2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente. 
 
29. EDITAL DO TRIBUNAL  REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS  

07.12.2005, 1º caderno, p. 116). CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ TRABALHO 
SUBSTITUTO – 2004/2005 DATA DE NOMEAÇÃO PARA PREEENCHIMENTOS DE VAGA DECORRENTE DA 
INSTALAÇÃO DA 3ª  VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL. 

Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com o § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do TST 
n. 907/202, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa do TST n. 1046, de 7/4/2005 (D.J.U. 
13/4/2005), a nomeação para preenchimento da vaga aberta em decorrência da instalação da 3ª Vara do Trabalho de 
Santa Cruz do Sul  dar-se-á  em 9 de janeiro  de 2006, devendo os candidatos aprovados no CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2004/2005 comprovar a exigência relativa 
à atividade jurídica, na forma do § 2º do art. 35 da menciona R.A. n. 907/2002, ficando dispensados de manifestação 
complementar aqueles que já anteriormente obtiveram o devido registro da mencionada comprovação. Porto Alegre, 06 
de dezembro de 2005. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região 
 
30. EDITAL DO TRIBUNAL  REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS  

08.12.2005, 1º caderno, p. 72). CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ TRABALHO 
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SUBSTITUTO – 2004/2005 DATA DE NOMEAÇÃO PARA PREEENCHIMENTOS DE VAGA DECORRENTE DA 
INSTALAÇÃO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE ERECHIM 

Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com o § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do TST 
n. 907/202, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa do TST n. 1046, de 7/4/2005 (D.J.U. 
13/4/2005), a nomeação para preenchimento da vaga aberta em decorrência da instalação da 2ª Vara do Trabalho de 
Erechim   dar-se-á  em 9 de janeiro  de 2006, devendo os candidatos aprovados no CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2004/2005 comprovar a exigência relativa 
à atividade jurídica, na forma do § 2º do art. 35 da menciona R.A. n. 907/2002, ficando dispensados de manifestação 
complementar aqueles que já anteriormente obtiveram o devido registro da mencionada comprovação. Porto Alegre, 07 
de dezembro de 2005. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região 
 
31. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

12.12.2005, 1º caderno, p. 72).  
O JUIZ-PRESIDENTE   DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Títulares das Varas do Trabalho 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, 
para fins de remoção, a  Vara do Trabalho de Cruz Alta, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias  para  a 
manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto 
no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s) a 
remoção dar-se-á após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto 
Alegre, 09 de dezembro de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente 
  
32. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

12.12.2005, 1º caderno, p. 72). 
O JUIZ-PRESIDENTE  DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Títulares das Varas do Trabalho 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, 
para fins de remoção, a 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias  para  a 
manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto 
no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s) a 
remoção dar-se-á após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto 
Alegre, 09 de dezembro de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente 
 
33. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOJ-RS 

15.12.2005, 1º caderno, p. 108).  
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto no 
artigo 83 da Lei Complementar n. 35/79, que se encontra vaga,  para preenchimento através de promoção pelo critério 
da antigüidade, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de RIO GRANDE. Porto Alegre, 13 de dezembro de 2005.  
Ass.  FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Juiz-Presidente 
 

  I N F O R M A T I V O S  D O  S T F  

 
34. INFORMATIVO N. 411, DE  28 DE NOVEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2005 (EXCERTOS). 
Processamento de Precatório Complementar em SP - 2 
Concluído julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo contra 
o inciso V do artigo 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do referido Estado-membro, o qual, dispondo 
sobre o processamento de precatórios, estabelece que “para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos 
precatórios satisfeitos parcialmente, até o seu integral cumprimento”. Sustentava-se, na espécie, ofensa ao art. 100 e 
parágrafos, bem como aos artigos 166 e 167, todos da CF/88 — v. Informativo 327. Na linha da orientação firmada pela 
Corte no julgamento da ADI 1098/SP (RTJ 161/796), o Tribunal, por maioria, julgou procedente, em parte, o pedido 
formulado, para emprestar ao dispositivo impugnado interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, de 
modo que os pagamentos complementares ali citados refiram-se apenas àqueles decorrentes de correção de erros 
materiais e inexatidões aritméticas contidos no precatório original, ou da substituição de índice já extinto. Vencido o 
Min. Marco Aurélio que julgava improcedente o pleito.  ADI 2924/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 30.11.2005. (ADI-
2924) 
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35. INFORMATIVO N. 412, DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2005 (EXCERTOS). 

ADPF e Vinculação ao Salário-Mínimo - 1 
O Tribunal julgou procedente pedido formulado em argüição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo 
Governador do Estado do Pará para declarar, a partir da Constituição de 1988, sem se pronunciar sobre o período 
anterior, a ilegitimidade do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - 
IDESP, adotado pela Resolução 8/86 do Conselho de Administração e aprovado pelo Decreto estadual 4.307/86, que, 
tratando da remuneração do pessoal da referida autarquia, extinta e sucedida pelo respectivo Estado-membro, vinculou 
o quadro de salários ao salário mínimo. Inicialmente, por maioria, o Tribunal conheceu da argüição, ficando vencido, 
em parte, o Min. Marco Aurélio, que dela não conhecia por falta de capacidade postulatória do argüente, facultando-lhe 
a regularização da representação processual. No mérito, tendo em conta a vedação constitucional de vinculação do 
salário mínimo para qualquer fim (CF/88, art. 7º, IV), entendeu-se que a norma de direito estadual é incompatível com a 
CF/88, uma vez que utiliza o salário mínimo como fator de reajuste automático de remuneração dos servidores. Além 
disso, afronta o princípio federativo (CF/88, arts. 1º e 18), porque retira do aludido Estado-membro a autonomia para 
decidir sobre esse reajuste, o qual fica vinculado ao índice fixado pelo Governo Federal. Precedentes citados: RE 
140499/GO (DJU de 9.9.94); RE 229631/GO (DJU de 1º.7.99); RE 242740/GO (DJU de 18.5.2001). ADPF 33/PA, rel. 
Min. Gilmar Mendes, 7.12.2005. (ADPF-33) 
 

ADPF e Vinculação ao Salário-Mínimo - 2 
Por vislumbrar aparente ofensa aos artigos 1º; 7º, IV; e 18, todos da CF/88, o Tribunal deferiu medida cautelar em 
argüição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Governador do Pará para suspender o trâmite de 
todos os feitos em curso e dos efeitos de decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, que versem sobre a 
aplicação do art. 2º do Decreto estadual 4.726/87, que cria Tabela Especial de Vencimentos e Salários destinada a 
remunerar os ocupantes de cargos e funções-de-emprego privativos de titulares de cursos superiores ou habilitação legal 
equivalente do extinto Departamento de Estradas e Rodagem do referido Estado-membro, estabelecendo que a mesma 
deve ser constituída por três níveis salariais correspondentes a múltiplos de salário-mínimo.  
ADPF 47/PA, rel. Min. Eros Grau, 7.12.2005. (ADPF-47) 
Autarquia e Execução por Precatório - 2 
Concluído julgamento de recurso extraordinário interposto pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - 
APPA contra acórdão do TST que, aplicando a orientação jurisprudencial 87 dessa Corte, entendera que a recorrente, 
embora autarquia, não goza do privilégio de execução por precatório, uma vez que se sujeita ao regime próprio das 
empresas privadas por exercer atividade econômica — v. Informativo 410. Sustentava-se, na espécie, ofensa aos artigos 
100 e 173, § 1º, da CF, sob a alegação de que a recorrente pode ser beneficiada pelo regime de pagamento de suas 
obrigações por precatório judicial em virtude de ser entidade autárquica que desenvolve atividade econômica, em 
regime de exclusividade. A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar que a execução seja 
submetida ao regime de precatório. Tendo em conta precedentes do STF no sentido de não incidir a norma do § 1º do 
art. 173 nas sociedades de economia mista ou empresas públicas que, apesar de exercerem atividade econômica, gozam 
de exclusividade, e salientando o julgamento do RE 220906/RS (DJU de 14.11.2002), no qual se afirmou que a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT está submetida ao regime de precatório, concluiu-se que o referido 
dispositivo também não seria aplicável à recorrente. Asseverou-se que, no caso, trata-se de autarquia que presta serviço 
público e recebe recursos estaduais, conforme previsto no Regulamento da APPA (Decreto Estadual 7.447/90). Além 
disso, a EC19/98, ao alterar o art. 173, § 1º, da CF, teria reforçado o entendimento supra. Vencido o Min. Celso de 
Mello, que negava provimento ao recurso.  RE 356711/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 6.12.2005. (RE-356711) 
 

D I V E R S O S  

 
36. ATO N. 308, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 20.12.2005, Seção 1, 

pp. 114-115). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
Considerando que, no período de suspensão das publicações de acórdãos e despachos, determinada pela Resolução 
Administrativa n. 1091/2005, não haverá interrupção da solução de processos pelo Tribunal, ficando mantidas as 
sessões de julgamento anteriormente previstas;  
Considerando a estimativa de julgamento de mais de 20.000 (vinte mil) processos até 19 de dezembro próximo; 
Considerando  a necessidade de racionalizar a divulgação dos acórdãos e dos despachos, após a retomada das 
publicações; e 
Considerando o disposto no art. 15 da Resolução Administrativa n. 1091/2005, que autorizou a Presidência do Tribunal 
a dispor sobre os casos omissos, resolve: 
Art. 1º As publicações dos acórdãos e dos despachos, suspensas por força da Resolução Administrativa n. 1091/2005, 
serão retomadas a partir de 3 de fevereiro de 2006, e serão realizadas concomitantemente às publicações ordinárias 
referentes aos processos julgados em 2006. 
Parágrafo único. A quantidade de acórdãos a serem publicados por semana, a partir de 3 de fevereiro de 2006, por órgão 
jurisdicional, até a normalização das atividades, fica limitada a: 
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I – 750 para cada uma das Turmas; 
II – 350 para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais; 
III – 150 para a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais; 
IV – para o Tribunal Pleno; 
V – 100 para a Seção Especializada em Dissídios Coletivos; 
VI -  40 para a Seção Administrativa. 
Art. 2º Os despachos referentes aos processos que estajam na Subsecretaria de Recursos, proferidos em novembro e 
dezembro de 2005, serão publicados, respectivamente, em 3/12/2006 e 10/2/2006. 
Art. 3º A publicação dos despachos de conteúdo decisório, proferidos em novembro e dezembro de 2005, relativos aos 
processos localizados nas secretarias dos órgãos judicantes, será realizada em três partes, uma por semana, a partir de 
6./2/2006. 
Art. 4º Os despachos proferidos a partir de fevereiro de 2006 terão publicação normal. 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
 
  


