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:EMENDAS CONSTITUCIONAIS           

 
1. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 48 (DOU 11.8.2005, Seção 1, p. 1). Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição 

Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura.
AS  MESAS  DA  CÂMARA  DOS  DEPUTOS  E  DO  SENADO  FEDERAL,  nos  termos  do  art.  60  da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 215 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º
“Art. 215 ....................................................................................................................................................................
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento culturar 
do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:
I – defesa e valorização do patrimônio culturar brasileiro;
II – produção, promoção e difusão de bens culturais;
III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV – democratização do acesso aos bens de cultura;
V – valorização da diversidade étnica e regional.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 2005.
Mesa da  Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal
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3º Secretário
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LEIS

2. LEI N. 11.164, DE 18 DE AGOSTO DE 2005 (DOU 19.8.2005, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a 
partir de 1º  de maio de 2005 e dá outras providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n. 248, de 2005, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do dipsoto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 32, combinado com o art. 
12 da Resolução n. 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1 A partir de  1º de maio de 2005, após a publicação dos percentuais de 6,355% (seis interios e trezentos e 
cinqüenta e cinco milésimos por cento), a título de reajuste e de 8,49% (oito inteiros e quarenta e nove centésimos 
por cento), a título de aumento real, sobre o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o salário-mínimo será 
de R$ 300,00 (trezentos reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o valor diário do salário-mínimo correspondera a 
R$ 10,00 (dez reais) e o seu valor horário a R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação.
Congresso Nacional, em 18 de agosto de 2005; 184º da Independência e 117º da República
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

MEDIDAS PROVISÓRIAS

3. MEDIDA PROVISÓRIA N.  258,  DE 21 DE JULHO DE 2005 (DOU 22.7.2005,  Seção 1,  pp.  8-10).  Dispõe sobre a 
Administração Tributária Federal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Receita Federal do Brasil, órgão da administração 
direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, mantidas as competências previstas na legislação em vigor 
na data de publicação desta Medida Provisória.
Art.  2º  Fica  criado  o  cargo  de  Natureza  Especial  de  Secretário-  Geral  da  Receita  Federal  do  Brasil,  com 
remuneração estabelecida no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Art.  3º  Compete  à  União,  por  meio da  Receita  Federal  do Brasil,  arrecadar,  fiscalizar,  administrar,  lançar  e 
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e  “c” do parágrafo único do art. 
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição, bem como as 
demais  competências  correlatas  e  decorrentes,  inclusive  as  relativas  ao  contencioso  administrativo-fiscal, 
observado o disposto no art. 4º desta Medida Provisória.
§ 1º As competências previstas no caput estendem-se às contribuições devidas, por lei, a terceiros, na forma dos 
§§ 3º a 6º, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Medida Provisória.
§ 2º O produto da arrecadação das contribuições sociais de que trata o caput, mantido em contabilidade e controle 
próprios e segregados dos demais tributos e contribuições sociais, será destinado exclusivamente ao pagamento de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 3º A Receita Federal do Brasil poderá, mediante convênio,  arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições devidas a 
terceiros, mediante remuneração de três vírgula cinco por cento do montante arrecadado, salvo percentual diverso 
estabelecido em lei específica.
§ 4º O disposto no § 3º aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o 
cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral 
de Previdência Social, bem como às contribuições incidentes sobre outras bases a título de substituição,  ficando 
sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios,  inclusive no que se refere à cobrança judicial.
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§ 5º O exercício da competência prevista no § 3º somente poderá ser implementado na hipótese de o terceiro 
repassar à Receita Federal do Brasil a administração da totalidade da arrecadação de sua contribuição, ressalvado o 
disposto no § 6º.
§ 6º O disposto no § 3º não se aplica às contribuições devidas a terceiros nos casos de isenção das contribuições 
destinadas ao Regime Geral de Previdência Social.
§  7º  Os  processos  administrativo-fiscais,  inclusive  os  relativos  aos  créditos  já  constituídos  ou  em  fase  de 
constituição, bem assim as guias e declarações apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS,  referentes às contribuições de que tratam o caput e o § 1º, serão transferidos 
para a Receita Federal do Brasil.
Art. 4º  Em 1o de agosto de 2006, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e 
exigência de créditos tributários referentes às contribuições sociais de que tratam o caput e o § 1º do art. 3º serão 
regidos pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, ressalvado o disposto no art. 7º.
§ 1º O Poder Executivo poderá antecipar ou prorrogar o prazo a que se refere o caput, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos processuais; e
II - competência para julgamento em primeira instância pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada 
previstos no art. 25 do Decreto nº 70.235, de 1972.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos processos de restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção 
das contribuições ali referidas, que continuam regulados pela legislação em vigor na data de início da vigência 
desta Medida Provisória.
§ 3º O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que 
se refere o caput.
§ 4º Os processos administrativos de consulta relativos às contribuições de que trata o caput serão regidos pelas 
disposições do Decreto nº 70.235, de 1972, e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.430, de 1996.
§ 5º  A partir da vigência desta Medida Provisória, cessarão todos os efeitos decorrentes de consultas formuladas à 
Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social, e não solucionadas, ficando assegurada 
aos consulentes a renovação da consulta,  à qual serão aplicadas as normas previstas no § 4º.
Art. 5º  O disposto nesta Medida Provisória não altera as competências do INSS previstas em legislação própria, 
em especial:
I - concessão e pagamento de benefícios e prestação de serviços previdenciários;
II - atendimento a segurados;
III - análise de processos administrativos que tenham por objeto a comprovação dos requisitos necessários ao gozo 
de benefícios e serviços previdenciários vinculados ou relacionados às contribuições sociais de que trata  este 
artigo; e
IV - emissão de certidão relativa a tempo de contribuição.
§ 1º Em relação ao disposto no  caput, com vistas a assegurar o atendimento conclusivo do segurado, o INSS 
deverá calcular e emitir o documento de arrecadação da contribuição previdenciária.
§ 2º Para efeito do disposto do § 1º, o acesso às informações no interesse do próprio segurado não configura 
ofensa ao art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 6º Ato conjunto do Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil e do Diretor-Presidente do INSS definirá a 
forma de transferência de informações entre a Receita Federal do Brasil e o INSS,  necessárias ao exercício das 
competências legais dos dois órgãos,  relacionadas com as contribuições sociais a que se refere o caput do art. 3º, 
não se aplicando a esses procedimentos qualquer espécie de sigilo ou restrição informativa.
Art. 7º Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2o Conselho de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda a competência para julgamento de recursos interpostos referentes às contribuições sociais 
de que tratam o caput e o § 1º do art. 3º.
Art. 8º  Fica criada a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Técnico da Receita Federal do Brasil.
§ 1º  Os cargos da carreira de que trata o caput são organizados em classes e padrões, na forma do Anexo I desta 
Medida Provisória.
§ 2º  Aplica-se aos titulares dos cargos referidos no caput o regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, observadas as disposições desta Medida Provisória.
§ 3º  Os padrões de vencimento básico dos cargos de que trata o  caput  são os constantes do Anexo II desta 
Medida Provisória.
§ 4º  Aplicam-se aos cargos referidos no caput a Gratificação de Atividade Tributária - GAT e a Gratificação de 
Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, de que tratam os arts. 3º e 4º da Lei nº 10.910, de 15 de  
julho de 2004, e respectivos regulamentos.
Art. 9º  O ingresso nos cargos de que trata o art. 8º  far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior em nível de graduação, ou 
equivalente, concluído, e habilitação legal específica, se for o caso, conforme definido no edital do concurso.
§ 1º O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização.
§ 2º Sem prejuízo dos demais requisitos previstos em lei, o ingresso nos cargos de que trata o caput depende de o 
candidato:

5



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.208

I - não possuir registro de antecedentes criminais, decorrente de decisão condenatória transitada em julgado; e
II - não haver sofrido punição ou responsabilização, no âmbito administrativo ou civil, por ato de improbidade ou 
por lesão ao patrimônio público, mediante decisão da qual não caiba recurso.
§ 3º A sindicância sobre a vida pregressa do candidato, para os fins do disposto neste artigo, terá suas regras 
estabelecidas em ato do Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil.
Art. 10. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício da 
competência da Receita Federal do Brasil, relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados:
I - em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário dos tributos e contribuições;
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativofiscal,  ou delas participar, bem como em processos de 
consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c)  executar  procedimentos  de  fiscalização,  inclusive  os  relativos  ao  controle  aduaneiro,  para  verificar  o 
cumprimento das obrigações  tributárias  pelo sujeito passivo,  praticando todos os  atos definidos na legislação 
específica,  inclusive  os  relativos  à  apreensão  e  guarda  de  mercadorias,  livros,  documentos,  materiais, 
equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresarias, empresários,  órgãos, entidades, fundos e de contribuintes 
em geral, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 e observado o disposto no art. 1.193, 
todos do Código Civil;
e) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse dos tributos e contribuições administrados pela 
Receita Federal do Brasil; e
f) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte;
II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da Receita Federal do Brasil.
§ 1º O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II,  cometer seu exercício, em caráter 
privativo, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
§ 2º Incumbe ao Técnico da Receita Federal do Brasil auxiliar o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil no 
exercício de suas atribuições.
§ 3º O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo,  disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Técnico da Receita Federal do Brasil.
Art. 11. Ficam redistribuídos, na forma do art. 37, § 1º, daLei no 8.112, de 1990:
I - do Quadro de Pessoal da Secretaria da Receita Federal para a Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e 
vagos da Carreira Auditoria da Receita Federal, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002;
II - do Quadro de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do INSS para a Receita Federal do Brasil os 
cargos ocupados e vagos da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º da Lei nº 10.593, 
de 2002.
Art. 12. Ficam transformados:
I - em cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,  da Carreira referida no art. 8o, os cargos efetivos, 
ocupados e vagos,  de Auditor-Fiscal da Receita Federal, da Carreira Auditoria da Receita Federal, e de Auditor-
Fiscal da Previdência Social, da Carreira Auditoria- Fiscal da Previdência Social, de que tratam o parágrafo único 
do art. 5º e o art. 7º da Lei nº 10.593, de 2002, respectivamente; e
II  -  em cargos  de Técnico  da Receita  Federal  do Brasil,  da Carreira  referida  no art.  8o,  os  cargos  efetivos, 
ocupados  e  vagos,  de Técnico da Receita  Federal,  da Carreira  Auditoria  da Receita  Federal,   de que trata  o 
parágrafo único do art. 5o da Lei no 10.593, de 2002.
§ 1º Fica assegurado,  aos servidores titulares dos cargos transformados nos termos deste artigo,  o respectivo 
posicionamento na classe e padrão de vencimento, sem qualquer prejuízo da remuneração e das demais vantagens 
a que façam jus na data de início da vigência desta Medida Provisória, observando-se, para fins de antigüidade, o 
tempo na extinta carreira.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos servidores aposentados em cargos das Carreiras mencionadas nos incisos 
I e II, bem como aos seus beneficiários de pensão.
Art. 13. O desenvolvimento do servidor na Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 
8º, ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para  os  fins desta  Medida Provisória,  progressão funcional  é  a  passagem do servidor para  o padrão de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior.
§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão requisitos e condições fixados em regulamento.
§ 3º O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, sem prejuízo da progressão funcional 
durante esse período, observados o interstício mínimo de um ano em cada padrão e o resultado de avaliação de 
desempenho efetuada para essa finalidade,  na forma do regulamento.
Art.  14.  Compete,  privativamente,  à  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  a  consultoria,  a  representação, 
judicial e extrajudicial,  e a apuração da liquidez e certeza da dívida ativa da União,  relativas às contribuições 
sociais  de  que  tratam o  caput  e  o  §  1º  do  art.  3º,  nos  termos  dos  arts.  12,  incisos  I,  II  e  V,  e  13  da  Lei 
Complementar nº  73, de 10 de fevereiro de 1993.
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§ 1º Até 31 de julho de 2006, caberá à Procuradoria-Geral Federal a representação judicial e extrajudicial do INSS 
na execução das contribuições sociais inscritas em sua dívida ativa até o dia anterior à data de início da vigência 
desta Medida Provisória.
§  2º  Até  a  data  prevista  no  §  1º,  também  caberá  à  Procuradoria-Geral  Federal  a  representação  judicial  e 
extrajudicial do INSS nas ações judiciais que tenham por objeto a contestação do crédito tributário inscrito em 
dívida ativa da referida autarquia até o dia anterior à data de início da vigência desta Medida Provisória.
§ 3º A partir  da data de início da vigência desta Medida Provisória,  caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional a representação judicial e extrajudicial da União nas ações judiciais que tenham por objeto os créditos já 
constituídos ou em fase de constituição relativos às contribuições sociais assumidas pela União na forma do art. 3º.
§ 4º Para aplicação do disposto no § 3o, a  Procuradoria-Geral  Federal  concluirá os atos que se encontrarem 
pendentes na data de início da vigência desta Medida Provisória.
§ 5º A dívida ativa do INSS e as ações judiciais a que se referem os §§ 1º e 2º serão transferidas para a União em 
1º  de agosto de 2006.
§ 6º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa referida neste artigo o disposto no § 2º do art. 3º.
Art. 15. Fica instituído comitê de transição, subordinado ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da 
Fazenda, e por eles designado, com as prerrogativas, além de outras a serem estabelecidas pelo Poder Executivo, 
de:
I - fixar, até 31 de julho de 2006, a política de gestão relativamente ao exercício das atribuições de representação 
judicial e de administração e execução da dívida ativa que serão transferidas na forma dos §§ 1º, 2º e 5º do art. 14; 
e
II - requisitar informações e documentos ao Ministério da Previdência Social, ao INSS, à Empresa de Tecnologia e 
Informações  da  Previdência  Social  -  DATAPREV e  à  Procuradoria-Geral  Federal,   não  se  aplicando  a  esse 
procedimento qualquer espécie de sigilo ou restrição informativa.
Art. 16. Em 31 de julho de 2006, serão transferidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional todos os cargos em 
comissão e funções  gratificadas  que,  na  data  de  publicação desta  Medida Provisória,   estejam vinculados às 
atividades de que trata o art. 14.
Art. 17. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cento e vinte Procuradorias-Seccionais da 
Fazenda Nacional,  a serem instaladas em ato do Ministro de Estado da Fazenda, em cidades-sede de Varas da 
Justiça Federal, na medida das necessidades do serviço e da disponibilidade de recursos orçamentários.
§ 1º Para estruturação das Procuradorias-Seccionais a que se refere o  caput  ficam criados, no âmbito do Poder 
Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -  DAS: sessenta 
DAS 2 e sessenta DAS 1.
§ 2º Os cargos em comissão referidos no § 1o serão providos na medida das necessidades dos serviços e das 
disponibilidades de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no art. 169,  § 1º, da Constituição.
Art. 18. Ficam criados, na Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, mil e duzentos cargos efetivos, passando a 
referida  Carreira  a  ser  composta  de  dois  mil  e  quatrocentos  cargos  efetivos,  sendo  seus  integrantes 
administrativamente subordinados ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O provimento dos cargos a que se refere o  caput  dar-se-á de forma gradual, de acordo com a 
disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no art. 169,  § 1º, da Constituição.
Art. 19. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que, na data de publicação desta Medida Provisória, 
estejam cedidos a outros órgãos e não satisfaçam as condições previstas nos incisos I e II do § 8º do art. 4o da Lei 
nº 10.910, de 2004, deverão entrar em exercício na Receita Federal do Brasil até 31 de dezembro de 2005.
§ 1º  O Poder Executivo fica autorizado a fixar o exercício de até trezentos e oitenta e cinco Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil no Ministério da Previdência Social, garantidos todos os direitos e vantagens inerentes 
ao cargo, inclusive lotação de origem,  bem como remuneração e gratificações a que se refere a Lei nº 10.910, de 
2004, ainda que na condição de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.
§ 2º  Os Auditores-Fiscais da Receita Federal  do Brasil em exercício no Ministério da Previdência Social, na 
forma do § 1º, terão a atribuição de executar procedimentos de auditoria e fiscalização das atividades e operações 
das entidades fechadas de previdência complementar,  bem como das entidades e fundos dos regimes próprios de 
previdência social, aplicando-se-lhes o disposto na alínea “d” do inciso I do art. 10 para os fins previsto neste 
parágrafo.
Art. 20. É fixado o exercício na:
I - Receita Federal do Brasil, na data de início de vigência desta Medida Provisória:
a) dos servidores titulares dos cargos integrantes do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, bem como dos integrantes das Carreiras Previdenciária,  instituída pela Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001,  da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002, e do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, que, em 5 de outubro de 2004, se 
encontravam em efetivo exercício na Diretoria da Receita Previdenciária e na Coordenação-Geral de Recuperação 
de Créditos do INSS, bem como nas unidades técnicas e administrativas a elas vinculadas; e
b) dos servidores titulares dos cargos integrantes do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, 
de 1970, que se encontram em exercício na Secretaria da Receita Federal na data de publicação desta Medida 
Provisória;

7



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.208

II  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional,  em  31  de  julho  de  2006,  dos  servidores  titulares  dos  cargos 
integrantes do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 1970, que, em 5 de outubro de 
2004, se encontravam em efetivo exercício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida 
ativa na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS ou nos órgãos descentralizados e unidades locais da 
citada Procuradoria Federal.
Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir do INSS e do Ministério da Previdência Social para o Ministério da Fazenda os acervos técnico e 
patrimonial, as obrigações e direitos, seus contratos e convênios, bem como os processos administrativos e demais 
instrumentos em tramitação, relacionados às competências e prerrogativas a que se refere esta Medida Provisória; 
e
II - remanejar, transferir ou utilizar dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária para 2005 em favor do 
Ministério  da  Previdência  Social  e  do  INSS,  mantida  a  classificação  funcionalprogramática,   bem como os 
subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art.  22.  O  Ministério  da  Previdência  Social  e  o  INSS  continuarão  a  executar  as  despesas  de  pessoal  e  de 
manutenção relativas às atividades transferidas na forma desta Medida Provisória, inclusive as referentes a planos 
de  saúde para  os  seus servidores,  até  que  sejam implementados  os  ajustes  orçamentários  necessários  para  o 
Ministério da Fazenda arcar com essas despesas.
Art. 23. Ficam transferidos para o patrimônio da União os imóveis pertencentes ao INSS, identificados pelo Poder 
Executivo como necessários ao funcionamento dos órgãos a que se referem os arts. 1º e 14, caput, que, na data de 
publicação desta Medida Provisória,  não estejam vinculados às atividades operacionais do INSS.
Parágrafo  único.  A  União,  no  prazo  de  até  cinco  anos,  compensará  financeiramente  o  Regime  Geral  de 
Previdência Social, para os fins do art. 61 da Lei nº  8.212, de 1991, pelos imóveis transferidos na forma do caput, 
observada a avaliação prévia dos referidos imóveis nos termos da legislação aplicável.
Art. 24. Ficam transferidos os cargos em comissão e funções gratificadas da estrutura da Secretaria da Receita 
Previdenciária do Ministério da Previdência Social para a Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
Art.  25.  Ficam criadas,  na Receita  Federal  do Brasil,  cinco Delegacias  de  Julgamento e  sessenta  Turmas de 
Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada, com competência para o julgamento em primeira 
instância do processo de exigência de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, a 
serem  instaladas  em  ato  do  Ministro  de  Estado  da  Fazenda,  na  medida  das  necessidades  do  serviço  e  da 
disponibilidade de recursos orçamentários.
Art. 26. Para estruturação das Delegacias de Julgamento e das Turmas de Julgamento de que trata o art. 25, ficam 
criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS: cinco DAS 3 e cinqüenta e cinco DAS 2.
Parágrafo  único.  Os  cargos  em comissão  referidos  no  caput  serão  providos  gradativamente,  na  medida  das 
necessidades do serviço e da disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no art. 
169, § 1º, da Constituição.
Art. 27. Os arts. 39 e 44 da Lei nº  8.212, de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem assim outras multas previstas em lei, serão inscritos em 
dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.” (NR)
“Art.  44.  A autoridade judiciária  velará  pelo cumprimento do disposto  no art.  43,  inclusive fazendo expedir 
notificação  à  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  dando-lhe  ciência  dos  termos  da  sentença  ou  do  acordo 
celebrado.” (NR)
Art. 28. O art. 29 da Lei nº 10.683, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29 ....................................................................................................................................................................
XII - do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional,  o Conselho Nacional de Política Fazendária, o 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de 
Recursos  do  Sistema  Nacional  de  Seguros  Privados,  de  Previdência  Privada  Aberta  e  de  Capitalização,  o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras,  a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1º, 2º e 3o Conselhos 
de  Contribuintes,  o  Conselho  Diretor  do  Fundo de  Garantia  à  Exportação  -  CFGE,  o  Comitê  Brasileiro  de 
Nomenclatura,  o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até cinco Secretarias;
..........................................................................................................
XVIII - do Ministério da Previdência Social o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos 
da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até duas secretarias;
...............................................................................................” (NR)
Art. 29. Os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais, referentes às contribuições sociais de que 
tratam o caput e o § 1º do art. 3º, permanecem regidos pela legislação precedente,  observado o disposto no art. 
4º.
Art. 30. Ficam transferidos do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda, na data da publicação do ato a que se refere o art. 31, os seguintes cargos em comissão 
e funções gratificadas: dois DAS 101.2; dois DAS 101.1; e quatro FG-3.
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Art. 31. Os processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam o caput e o § 1º do 
art.  3º  e  que se encontrarem no Conselho de Recursos  da Previdência  Social  serão encaminhados  para o  2º 
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, no prazo de até trinta dias da publicação do ato de instalação 
das novas Câmaras no citado 2º Conselho, que exercerão a competência a que se refere o art. 7º.
Parágrafo único. Fica prorrogada, até a publicação do ato a que se refere o caput, a competência do Conselho de 
Recursos da Previdência Social para julgamento dos recursos interpostos.
Art. 32. A DATAPREV fica autorizada a prestar serviços de tecnologia da informação ao Ministério da Fazenda, 
necessários ao desempenho das atribuições decorrentes desta Medida Provisória, observado o disposto no inciso 
VIII do art. 24 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo.
Art. 33. O Ministério da Previdência Social e o INSS darão apoio técnico, financeiro e administrativo à Receita 
Federal do Brasil até a implantação total de sua estrutura definitiva, para o desempenho das atividades relativas às 
competências transferidas na forma desta Medida Provisória.
Parágrafo único. Inclui-se no apoio de que trata o caput a manutenção, para uso da Receita Federal do Brasil, dos 
atuais espaços físicos em que funcionam as unidades encarregadas de desempenhar as atividades relativas às 
competências previstas no art. 3o desta Medida Provisória.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transformação, sem aumento de despesa, dos cargos em 
comissão e funções gratificadas na Receita Federal do Brasil, objetivando adequá-los à sua estrutura.
Art.  35.  Ficam extintas  a  Carreira  Auditoria-Fiscal  da  Previdência  Social  e  a  Carreira  Auditoria  da  Receita 
Federal, de que tratam os arts. 1º e 5º  da Lei nº  10.593, de 2002.
Art. 36. A remuneração pelo serviço de arrecadação e fiscalização de contribuição por lei devida a terceiros, de 
que  tratam os  §§  1º  e  3º   a  6º   do  art.  3º   desta  Medida  Provisória,  será  creditada  ao  Fundo  Especial  de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), instituído pelo Decreto-Lei nº 
1.437, de 17 de dezembro de 1975.
Art.  37. Até 14 de agosto de 2005, o Secretário da Receita Federal e o Secretário da Receita Previdenciária 
editarão os atos conjuntos necessários ao funcionamento da Receita Federal do Brasil a partir de 15 de agosto de 
2005,  especialmente  quanto ao cumprimento de  obrigações  tributárias,  acessórias  e  principais,  referentes  aos 
tributos  e  contribuições  a  serem  administrados  por  este  órgão,   bem como em relação  ao  atendimento  aos 
contribuintes.
§ 1o Fica mantida a vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita Federal e 
pela Secretaria da Receita Previdenciária até a edição de atos próprios pela Receita Federal do Brasil.
§ 2º  O disposto no § 1º  aplica-se também aos atos editados pelo:
I - Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à administração das contribuições a que se refere o art. 
3º ; e
II - Ministério da Fazenda, relativos à administração dos tributos e contribuições de competência da Secretaria da 
Receita Federal.
Art. 38. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação, em relação aos arts. 32 e 37; e
II - em 15 de agosto de 2005, os demais artigos.
Art. 39. Ficam revogados, a partir de 15 de agosto de 2005,  o art. 94 da Lei nº  8.212, de 24 de julho de 1991, o 
art. 24, § 2º, da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, os arts. 5º a 8º  da Lei nº  10.593, de 6 de dezembro de 
2002, e os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 6º ao 9o da Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005.
Brasília, 21 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Paulo Bernardo Silva
ANEXO
ESTRUTURA DE CARGO

ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS
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a) Cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

b) Cargo de Técnico da Receita Federal do Brasil.

DECRETOS

4. DECRETO N.  5.511,  DE 15 DE AGOSTO DE 2005 (DOU 15.8.2005,  Edição Extra,  Seção 1,  p.  1).  Regulamenta o 
disposto no art. 19, § 1º, da Medida Provisória n. 258, de 21 de julho de 2005, e atribui competência aos Ministérios da 
Previdência e da Fazenda.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV eVI, alínea “a”, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Medida Provisória n. 258, de 21 de julho de 2005,
DECRETA:
Art. 1º A partir de 15 de agosto de 2005, terão exercício no Ministério da Previdência Social os Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, constantes do Anexo.
Art. 2º Aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência Social fica delegada competência para, mediante 
portaria interministerial, fixar novos exercícios de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ministério da 
Previdência Social até o quantitativo estabelecido no § 1º do art. 19 da Medida Provisória n. 258, de 21 de julho de 
2005, inclusive nos casos de subsittuições para a recomposição do quadro.
Art.  3º  São  garantidos  aos  Auditores-Fiscais  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  exercício  no  Ministério  da 
Previdência Social todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive a lotação de origem, remuneração e 
gratificações legais.
Art. 4º Cabe ao Ministro de Estado da Previdência Social definir o órgão ou entidade, e respectiva unidade, onde o 
auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil desempenhará suas atividades.
Art.  5º  O  retorno  do  Auditor-Fiscal  da  Receita  Federal  do  Brasil  com  exercício  fixado  no  Ministério  da 
Previdência Social para a Receita Federal do Brasil dar-se-á em ato do Ministro de Estado da Previdência Social.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 2005; 184º  da Independência e 117 da República.
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
Antônio Palocci Filho 
Nelson Machado

P O R T A R I A S

5. PORTARIA N. 059, DE 1º DE  AGOSTO  DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 02.8.2005, 1º caderno, p. 90). 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 nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, criou 
a Vara do Trabalho de Encantado,  a qual se encontra na iminência de instalação,  e que compreende em sua 
jurisdição, na dicção da referida lei, além do respectivo Município, os de Anta Gorda, Doutor Ricardo, Capitão, 
Ilópolis,   Muçum,  Nova  Bréscia,  Putinga,  Relvado,  Roca  Sales,  Travesseiro  e  Vespasiano  Correa; 
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CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, na sessão realizada 
no dia 29 de julho de 2005, no sentido de manter o Município de Travesseiro sob a jurisdição da Vara do Trabalho 
de  Lajeado;   CONSIDERANDO  a  necessidade  de  prover  acerca  das  ações  pertencentes  à  nova  Unidade 
Judiciária, RESOLVE:
Art. 1º  Os feitos sob jurisdição de Encantado,  com a exclusão mencionada,  que tenham a inauguração ou o 
prosseguimento da audiência designados para realização na sede da Vara do Trabalho de Lajeado, entre os dias 
05.8.2005 e 19.8.2005, ou com data publicação de sentença já aprazada, permanecerão tramitando nestas até a 
efetivação da solenidade.
§1º. Após a audiência, os autos serão remetidos à Vara do Trabalho de Encantado.
§2º.  Na hipótese de conciliação, o feito prosseguirá,  até o final, na Vara do Trabalho de Lajeado,  salvo se as 
partes dispuserem de forma diversa ou no caso de descumprimento do acordo, quando o processo será remetido à 
Vara do Trabalho de Encantado.
§3º. No caso de resultar em arquivamento, os autos permanecerão na Vara de origem.
Art. 2º Os processos em fase de execução,  permanecerão em trâmite na Vara do Trabalho de Lajeado, até o final, 
quando houver constrição de bens que estejam localizados sob a jurisdição desta.
Art.  3º  Os feitos  arquivados definitiva  ou provisoriamente  até  a  data  de instalação  da Vara do Trabalho de 
Encantado permanecerão na Unidade Judiciária de origem.
Parágrafo único. No caso de prosseguimento de ação que se encontre provisoriamente arquivada,  os autos serão 
encaminhados à Vara do Trabalho de Encantado, onde o feito passará a tramitar regularmente, até o final.
Art. 4º  Os processos que se encontrem, na data da instalação da Vara do Trabalho de Encantado,  em grau de 
recurso, quando de sua baixa à Vara do Trabalho de Lajeado, serão remetidos à primeira. 
§1º. O mesmo procedimento será adotado em relação a quaisquer autos apartados ou ações originárias oriundos do 
Tribunal Regional do Trabalho após a instalação da nova Unidade Judiciária.
§ 2º. Na hipótese de tratar-se de Carta de Sentença,  que se encontre, exclusivamente, aguardando o retorno dos 
autos principais, a mesma permanecerá na Vara do Trabalho de origem até a respectiva baixa do Tribunal, quando 
serão  remetidos,  em conjunto  e  sem proceder-se  à  juntada,  à  Vara  do  Trabalho  de  Encantado,  para  regular 
prosseguimento.
Art. 5º Os demais feitos em andamento serão encaminhados pela Vara do Trabalho de Lajeado à nova Unidade 
Judiciária, à exceção daqueles que se encontrem, na data da instalação da nova Unidade Judiciária, conclusos com 
o Juiz, para a prolação de sentença, a ser publicada na Vara do Trabalho de Encantado.
Parágrafo único.  Publicada a decisão na Vara do Trabalho de Lajeado,  antes da instalação da nova Unidade 
Judiciária, e decorrido o prazo recursal, independente da interposição de recurso,  os autos serão remetidos à Vara 
do Trabalho de Encantado, a quem incumbirá, se for o caso, processar o apelo e fazer a devida remessa ao segundo 
grau de jurisdição.
Art. 6º A remessa de autos será procedida, de qualquer forma, somente após concluídos os trâmites já iniciados na 
Vara do Trabalho de origem.
Art. 7º Os processos remetidos à Vara do Trabalho de Encantado receberão nova autuação,  com a sobreposição 
de  capa,  que  conterá  a  etiqueta  respectiva,  observando  a  numeraçãoseqüencial,  conforme  estabelecido  no 
Provimento nº 02/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, iniciando do mais antigo para o mais novo, 
a partir do processo nº 00001-2005-(vara)- 04-00, acompanhado do dígito verificador.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Corregedor Regional.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 1º de agosto de 2005.
PEDRO LUIZ SERAFINI
Juiz Corregedor Regional

6. PORTARIA CONJUNTA N. 4, DE 1º DE AGOSTO DE 2005, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOU 02.8.2005, 
Seção 1, p. 41).
OS  PRESIDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES,  DO 
CONSELHO  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  E  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  DISTRITO  FEDERAL  E 
TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar n. 101, 
de 4 de maio de 2000, e no artigo 72da Lei n. 10.934, de 11 de agosto de 2004, bem como o contido na Mensagem 
n. 465 do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, RESOLVEM:
Art.  1º Ficam indisponíveis  para empenho e movimentação financeira os valores constantes  do Anexo a esta 
Portaria consignados aos Órgãos do Poder Judiciário da União na Lei n. 11.100, de 25 de janeiro de 2005.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MINISTRO NELSON JOBIM
Presidente do Supremo Tribunal Federal
MINISTRO CARLOS VELLOSO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
MINISTRO EDSON VIDIGAL
Presidente do Superior Tribunal de Jusitça e do Conselho da Justiça Federal
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MINISTRO VANTUIL ABDALA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
MINISTRO GENERAL DO EXÉRCITO MAX HOERTEL
Presidente do Superior Tribunal Militar
DESEMBARGADOR JOSÉ JERONYMO BEZERRA DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
ANEXO
LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL
R$ 1,00
Órgão Valor
10.000 Supremo Tribunal Federal 11.300.636
11.000 Superior Tribunal de Justiça 43.123.982
12.000 Justiça Federal 21.069,471
13.000 Justiça Militar 720.578
14.000 Justiça Eleitoral 12.646.294
15.000 Justiça do Trabalho 78.975.022
16.000 Justiça do DF e Territórios 13.339.728
Total 181.175.711

7. PORTARIA N. 199, DE 26 DE JULHO DE 2005, PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESADO DO RIO GRANDE 
DO SUL (DJU 03.8.2005, Seção 1, p. 396). 
O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, conforme 
Portaria PGR n. 288, de 6 de junho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 8 de junho de  2005, e 
visando adequar o funcionamento do plantão do MPF/RS ao da Justiça Federal da 1ª Instância, informa que a 
partir de 1º de agosto de 2005, deverá ser observado o seguinte:
Art. 1º Das 19h de sexta-feira até as 11h de segunda-feira, o plantonista da PR/RS responderá pelas ocorrências de 
todo o Estado do RS.
Art. 2º Das 11h de segunda-feira até as 19h de sexta-eira, para ocorrências havidas fora do horário do expediente 
normal, o plantão ficará a cargo de cada Procuradoria, no âmbito de sua área de atribuição.
Art. 3º. Em caso de fim de semana prolongado por feriado ou dia sem expediente (feriadão), o plantonista do 
PR/RS responderá pelas ocorrências de todo o Estado do RS, a partir das 19h do último dia útil anterior até as 11h 
do primeiro dia útil posterior.
Art. 4º Mensalmente, as Procuradorias deverão organizar escada de polantão entre servidores detentores de Função 
Comissionada, bem como dos Procuradores plantonistas, onde houver mais de um.
Art. 5º As procuradorias deverão informar à Direção do Foro local e à Secretaria Criminal da PR/RS, até o dia 25 
de cada mês, a escala de plantonistas apra o mês seguinte e os respectivos telefones/endereços para contato.
Art. 6º Nos casos de afastamento autorizado do único Procurador da República lotado ou de PRM onde não há 
Procurador lotado, o substituto designado responderá pelo plantão. Não havendo substituto designado, responderá 
o plantonista da PR/RS.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Criminal e/ou pelo Procurador plantonista da PR/RS.
RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA

8. PORTARIA N. 2397, DE 11 DE JULHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 05.8.2005, 1º caderno, p. 121). 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 05 de agosto de 2005, o Juiz  RICARDO FIOREZE,  Titular  da Vara de 
MONTENEGRO, para a Vara do Trabalho de  ENCANTADO, criada pela Lei n. 10.770/2003, a ser instalada 
naquela data, conforme edital de 15 de junho de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 17 de junho de 
2005.
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI
Juiz-Presidente

9. PORTARIA N. 2983, DE 03 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 08.8.2005, 1º caderno, p. 88).
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais e, tendo em vista o que consta do Expediente TRT 4º MA n. 02276-2005-000-04-
00-3, por antiguidade, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. LUIS ANTÔNIO MECCA, para exercer o cargo de Juiz 
do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Cruz Alta, RS, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c”, da 
Constituição Federal,  combiando com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação da Leis do Trabalho, e 
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Resolução Administrativa TRT 4º N. 06/89, com as alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4º n. 
05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. Neusa Líbera Lodi.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Juiz-Presidente

10. PORTARIA N. 060, DE 08 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 09.8.2005, 1º caderno, p. 99). 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 nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, criou 
a Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, a qual se encontra na iminência de instalação, e que compreende em sua 
jurisdição,   além do respectivo Município,  os de André da Rocha,  Barracão,  Capão Bonito do Sul,  Caseiros, 
Ibiaçá,  Ibiraiaras,  Muitos Capões,  Cacique Doble,   Santo  Expedito  do Sul,  São João da Urtiga,   Sananduva, 
Tupanci do Sul, São José do Ouro,  Paim Filho, Machadinho, Maximiliano de Almeida,  Muliterno, Charrua, 
David Canabarro e Ciríaco;  CONSIDERANDO que já se encontra instalado,  no Município de Lagoa Vermelha, 
Posto  da  Justiça  do  Trabalho,  vinculado  à  Vara  do  Trabalho  de  Vacaria,  com funcionamento  e  atribuições 
regulados  pela  Portaria  nº  032,  de  29  de  novembro  de  2002,  desta  Corregedoria  Regional,  cuja  jurisdição 
açambarca parte dos Municípios previstos na referida lei; CONSIDERANDO a necessidade de prover acerca das 
ações pertencentes à nova Unidade Judiciária, RESOLVE:
Art. 1º Os processos relativos ao Posto da Justiça do Trabalho de Lagoa Vermelha ali permanecerão em trâmite e 
terão a autuação e os registros eletrônicos retificados, em face da sua transformação em Vara do Trabalho.
Art.  2º  Os feitos  sob  jurisdição  da  Vara  do  Trabalho  de  Lagoa  Vermelha,  que  tenham a  inauguração  ou  o 
prosseguimento da audiência designados para realização na sede das Varas do Trabalho de Vacaria, Erechim e 
Passo Fundo,  entre os dias 19.8.2005 e 02.9.2005, ou com data publicação de sentença já aprazada, permanecerão
tramitando nestas até a efetivação da solenidade.
§1º. Após a audiência, os autos serão remetidos à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha.
§2º.  Na hipótese de conciliação, o feito prosseguirá,  até o final, nas Varas do Trabalho de Vacaria, Erechim e 
Passo Fundo, salvo se as partes dispuserem de forma diversa ou no caso de descumprimento do acordo, quando o 
processo será remetido à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha.
§3º. No caso de resultar em arquivamento, os autos permanecerão na Vara de origem.
Art. 3º Os processos em fase de execução,  permanecerão em trâmite nas Varas do Trabalho de Vacaria, Erechim 
e Passo Fundo, até o final,  quando houver constrição de bens que estejam localizados sob a jurisdição destas.
Art. 4º Os feitos arquivados definitiva ou provisoriamente até a data de instalação da Vara do Trabalho de Lagoa 
Vermelha permanecerão nas Unidades Judiciárias de origem.
Parágrafo único. No caso de prosseguimento de ação que se encontre provisoriamente arquivada,  os autos serão 
encaminhados à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, onde o feito passará a tramitar regularmente, até o final.
Art. 5º Os processos que se encontrem, na data da instalação da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, em grau de 
recurso,  quando de  sua  baixa  às  Varas  do Trabalho  de  Vacaria,  Erechim e  Passo  Fundo,  serão remetidos  à 
primeira.
§1º. O mesmo procedimento será adotado em relação a quaisquer autos apartados ou ações originárias oriundos do 
Tribunal Regional do Trabalho após a instalação da nova Unidade Judiciária.
§ 2º. Na hipótese de tratar-se de Carta de Sentença,  que se encontre, exclusivamente, aguardando o retorno dos 
autos principais, a mesma permanecerá na Vara do Trabalho de origem até a respectiva baixa do Tribunal, quando 
serão remetidos, em conjunto e sem proceder-se à juntada, à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha,  para regular 
prosseguimento.
Art. 6º  Os demais feitos em andamento serão encaminhados pelas Varas do Trabalho de Vacaria,  Erechim e 
Passo Fundo à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, à exceção daqueles que se encontrem, na data da instalação 
da nova Unidade Judiciária, conclusos com o Juiz, para a prolação de sentença, que será publicada nesta última.
Parágrafo  único.  Publicada  a  decisão nas  Varas  do Trabalho de  Vacaria,  Erechim e  Passo Fundo,  antes  da 
instalação da nova Unidade Judiciária, e decorrido o prazo recursal, independente da interposição de recurso, os 
autos serão remetidos à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha,  a quem incumbirá, se for o caso, processar o apelo 
e fazer a devida remessa ao segundo grau de jurisdição.
Art. 7º A remessa de autos será procedida, de qualquer forma, somente após concluídos os trâmites já iniciados na 
Vara do Trabalho de origem.
Art. 8º Os processos em trâmite e os remetidos à Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha receberão nova autuação, 
com a sobreposição de capa, que conterá a etiqueta respectiva, observando a numeração seqüencial,  conforme 
estabelecido no Provimento nº 02/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, iniciando do mais antigo 
para o mais novo, a partir do processo nº 00001-2005-(vara)-04-00, acompanhado do dígito verificador.
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Corregedor Regional.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 08 de agosto de 2005.
PEDRO LUIZ SERAFINI,
Juiz-Corregedor Regional.

13



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.208

11. PORTARIA N. 2987, DE 03 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 10.8.2005, 1º caderno, p. 115). 
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  03301-2004-000-04-00-5,  resolve 
ALTERAR  a lotação do Quadro Permanente  de Pessoal  deste  Tribunal,  constante  da Portaria  nº  2305/2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 13.07.2005, tendo em vista a edição da Lei nº 10.770, de 21.11.2003, 
publicada no Diário Oficial da União de 24.11.2003, e a instalação da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, para 
incluir 06 (seis) cargos efetivos da Carreira de Analista Judiciário e 08 (oito) cargos efetivos da Carreira Judiciária 
de Técnico Judiciário, criados pela referida Lei, na forma do anexo a esta Portaria.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Presidente
ANEXO À PORTARIA N. 2987/2005
ESTRUTURA DO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DO TRT DA 4ª REGIÃO
APÓS A INCLUSÃO DOS CARGOS AUTORIZADOS PELA LEI 10.770/2003, PARA A INSTALAÇÃO 
DA VARA DO TRABALHO DE LAGOA VERMELHA
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11. PORTARIA N. 3106, DE 10 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 15.8.2005, p. 56). 
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 15 de agosto de 2005, a Juíza MÁRCIA CARVALHO BARRILI, Titular da 
Vara do Trabalho de URUGUAIANA, para a  2ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, que se encontra vaga, 
conforme edital de 22 de julho de 2005, publicado no D.O.E. de 25 de julho de 2005. 
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 

12. PORTARIA N. 3139, DE 15 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 17.8.2005, Seção 1, p. 99).  PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais, e considerando o que consta no Expediente TRT 4ª MA nº 37187-1996-000-04-
00-6, resolve TORNAR SEM EFEITO,  a contar de 01-7-2005, a Portaria nº 2.452,  de 12-7-2005, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 15-7-2005, a qual tornava insubsistente, a contar de 01-7-2005, a Portaria nº 2.356, de 
16-5-1996,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  27-5-1996,  a  qual  aposentou  o  Sr.  JOSÉ  CARLOS 
MOEHLECKE,  na  função  de  Juiz  Classista  de  Junta  de  Conciliação  e  Julgamento,   Representante  dos 
Empregados, deste Regional, em cumprimento da decisão proferida pela Juíza Federal Substituta, no exercício da 
1ª  Vara  Federal  Cível  de  Porto  Alegre,  Maria  Helena  Marques  de  Castro,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  nº 
2005.71.00.025459-0, que concedeu o pedido de antecipação de tutela.
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente

13. PORTARIA N. 3148, DE 15 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 17.8.2005, Seção 1, pp. 99-100). 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 das Leis do Trabalho, artigo 40 do Regimento Interno 
deste Tribunal e à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 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 CAROLINA HOSTYN GRALHA,  em vaga criada pela 
Lei n. 10.770/03.
Ass. FABIANO DE CASTILHOS ERTOLUCI, Juiz-Presidente. 

14. PORTARIA N. 88, DE 12 DE AGOSTO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 17.8.2005, Seção 1, p. 806).
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O PROCURADOR –CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
a) dispensar a Dra. Beariz de Holleben Junqueira Fialho para atuar nas sessões de julgamento da SDC, dias 15/8 e 
29/8/2005, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em virtude de não confirmação das referidas 
sessões por parte do Tribunal;
b) dispensar os Drs. André Luís Spies de atuar na sessão de julgamento na 3ª Turma dia 17/8/2005, Dr. Jaime 
Antônio Cimenti na 5ª Turma dia 18/8/2005, Dra. Sheila Ferreira Delpino na 6ª Turma dia 24/8/2005, Dr. Paulo 
Eduardo Pinto de Queiroz na 1ª Turma dia 25/8/2005, Dr. Leandro Araújo na 4ª Turma dia 25/8/2005 e Dr. Veloir 
Dirceu Fürst na 6ª Turma dia 31/8/2005, perante o Tribunal Regional do Trablaho da 4ª Região, designando para 
atuar nas referidas sessões, respectivamente, os Drs. Jaime Antônio Cimenti, Dr. André Luís Spies, Dr. Leandro 
Araújo, Dr. Veloir Dirceu Fürst, Dra. Sheila Ferreira Delpino e Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz; 
c) determinar, para os efeitos dos artigo 1º e 83º, incisos II e VII da Lei Complementar n. 75, de 20/5/93, que os  
Procuradores ora designados atuem nas sessões de julgamento,  acompanhando-as até o encerramento,  ficando 
responsáveis também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
Registre-se, publique-se.
PAULO BORGES DA FONSE SEGER

15. PORTARIA N. 3066, DE 09 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 18.8.2005, 1º caderno, p. 76). 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:
1 – Transformar  04 (quatro) funções comissionadas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FC04 e 08 (oito) 
funções  comissionadas  de  ASSISTENTE  TÉCNICO  ESPECIALIZADO-FC03,  todas  criadas  pela  Lei 
10.770/2003  e  vinculadas  ao  Gabinete  da  Presidência,  em  16  (dezesseis)  funções  comissionadas  de 
ASSISTENTE-FC02, vinculando-as ao Gabinete da Presidência;
2 – Alterar  para a  forma do anexo I,  a  Tabela de Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas deste 
Tribunal constante no anexo à Portaria nº 2.297, de 06 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado de 
12.7.2005;
3 – A presente transformação utiliza o saldo remanescente da Portaria 2.297/2005 e não gera aumento de despesa, 
conforme Demonstrativo de Despesas no Anexo II desta Portaria.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,
Presidente
Anexo I à Portaria nº 3066 de 09.08.2005
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
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa CJ-4 1
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária CJ-4 1

03
1
1
1

03

Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial CJ-3 1
Secretário da Corregedoria CJ-3 1
Assessor de Informática CJ-3 1
Secretário da Seção de Dissídios Coletivos CJ-3 1
Secretário de Seções de Dissídios Individuais CJ-3 1
Secretário de Turma CJ-3 8
Assessor CJ-3 4
Assessor de Juiz CJ-3 37
Diretor de Secretaria CJ-3 5
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho CJ-3 102

161

1
1
1
1
1
8
4
37
5

102

161

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

30
12
14
4

30

TOTAL - 194 194 194 194

Função Comissionada Nível  FC N. de 
Funções 

Total por 
nível

N. de 
Funções

Total por 
nível
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Secretário do Gabinete DGCA FC05 1
Secretário do Gabinete DGCJ FC05 1
Assistente Administrativo DGCA FC05 0
Assistente Administrativo Gab. FC05 205
Coordenador FC05 6
Executante de Mandados FC05 171

 
 

404

1
1
0

225
6

171

404

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

 

137
 

 

64
26
9
1
1
32
0

133

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

0
0 0

Assistente de Diretor de Secretaria FC02 91
Assistente FC02 67
Secretário Especializado Gab. e Trib. FC02 75
Secretário Especializado Vara FC02 92
Secretário Especializado de Juiz Substituto FC02 52
Secretário de Audiência FC02 96
Agente Especializado FC02 13

486

91
83
75
92
52
96
13

 

502

Auxiliar Especializado FC01 40
Executante FC01 18 58

40
18 58

TOTAL - 1093 1093 1097 1097
TOTAL GERAL - 1287 1287 1291 1291

Anexo II à Portaria n. 3066 de 09.8.2005
Demonstrativo de Despesas
Transformação de Funções Comissionadas
EXTINÇÃO

Funções/nível N. de Funções Remuneração (R$) Valor Total (R$)
FC04 4 2.984,45 11.397,80
FC03 8 2.121,65 16.973,20

 Saldo remanescente P 2.297 de 06 de julho de 2005 1.563,75
TOTAL 12 30.474,75

Demonstrativo de Despesas
Transformação de Funções Comissionadas
CRIAÇÃO

Funções/nível N. de Funções Remuneração (R$) Valor Total (R$)
FC02 16 1.823,15 29.170,40

TOTAL 27.347,25
Saldo Remanescente                                               1.304,35

16. PORTARIA N. 2750, DE 28 DE JULHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 19.8.2005, 1º caderno, p. 102). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA.
O JUIZ VICE-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 19 de agosto de 2005, o Juiz  JORGE ALBERTO ARAÚJO,  Titular da  1ª 
Vara do Trabalho de SANTA MARIA, para a Vara do Trabalho de LAGOA VERMELHA, criada pela Lei n. 
10.770/2003, a ser instalada naquela data, conforme edital de 27 de junho de 2005, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 29 de junho de 2005. 
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO
Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

17. PORTARIA N. 065, DE 19 DE AGOSTO DE 2005. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 23.8.2005, 1º caderno, p. 100).  PORTARIAS DA CORREGEDORIA.
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O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares e, CONSIDERANDO a instalação, nesta data,  da Vara do Trabalho de Lagoa 
Vermelha, conforme previsão da Lei n. 10.770, de 21 de novembro de 2003; CONSIDERANDO a existência de 
norma  regulamentando  o  funcionamento   e  as  atribuições  do  Posto  da  Justiça  do  Trabalho,  que,  até  então, 
encontrava-se  instalado na atual sede da jurisdição, RESOLVE:
Art. 1º  Fica revogada, a partir desta data, a Portaria n. 032, de 29 de novembro de 2002, desta Corregedoria 
Regional.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 19 de agosto de 2005.
PEDRO LUIZ SERAFINI
Juiz-Corregedor Regional

18. PORTARIA N. 3.320, DE 22 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 26.8.2005, 1º caderno, p. 117).
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas 
atribuições, considerando o que consta do Expediente TRT n. M.A. 03301-2004-000-04-00-5, resolve:
Art. 1º  Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria 
n. 3.066, de 09.8.2005, publicada no Diário Oficial do Estado de  18.8.2005, para incluir os cargos em comissão e 
as funções comissionadas criados pela Lei 10.770/2003, destinados na forma do artigo 2º, às Varas do Trabalho de 
Soledade, Estrela, Encantado e Lagoa Vermelha, na forma do anexo deste ato;
Art. 2º 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  de 
SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE VARA-FC02 e uma de SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-FC02.
DENISE MARCELO DE LIMA MOLARINHO
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
Anexo I à Portaria nº 3320 de 22.08.2005
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
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa CJ-4 1
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária CJ-4 1

03
1
1
1

03

Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial CJ-3 1
Secretário da Corregedoria CJ-3 1
Assessor de Informática CJ-3 1
Secretário da Seção de Dissídios Coletivos CJ-3 1
Secretário de Seções de Dissídios Individuais CJ-3 1
Secretário de Turma CJ-3 8
Assessor CJ-3 4
Assessor de Juiz CJ-3 37
Diretor de Secretaria CJ-3 5
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho CJ-3 102

161

1
1
1
1
1
8
4
37
5

106

165

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

30
12
14
4

30

TOTAL - 194 194 198 198

Função Comissionada Nível  FC N. de 
Funções 

Total por 
nível

N. de 
Funções

Total por 
nível

Secretário do Gabinete DGCA FC05 1
Secretário do Gabinete DGCJ FC05 1
Assistente Administrativo DGCA FC05 0
Assistente Administrativo Gab. FC05 205
Coordenador FC05 6
Executante de Mandados FC05 171

 
 

404

1
1
0

225
6

171

404
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Assistente-Chefe de Seção FC04 64
Assistente-Chefe de Setor FC04 26
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho FC04 9
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral FC04 1
Assistente-Chefe da Central de Mandados FC04 1
Assistente-Administrativo Tribunal FC04 32
*Expediente TRT 4ª. 01956-2003-000-04-00-8 FC04 4

 

133
 

 

64
26
9
1
1
32
0

133

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

0
0 0

Assistente de Diretor de Secretaria FC02 91
Assistente FC02 83
Secretário Especializado Gab. e Trib. FC02 75
Secretário Especializado Vara FC02 92
Secretário Especializado de Juiz Substituto FC02 52
Secretário de Audiência FC02 96
Agente Especializado FC02 13

502

95
83
75
96
52
100
13

 

514

Auxiliar Especializado FC01 40
Executante FC01 18 58

40
18 58

TOTAL - 1097 1097 1109 1109
TOTAL GERAL - 1291 1291 1307 1307

19. PORTARIA N. 92,  DE 22 DE AGOSTO DE 2005,  PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 26.8.2005, Seção 1, p. 962).
O PROCURADOR –CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
a) dispensar a Dra. Beariz de Holleben Junqueira Fialho para atuar nas audiências de instrução em processos de 
dissídio coletivo, dias 24 e 31/08/2005, perante   o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para 
atuar nas referidas audiências, respectivamente, os Drs. André Spies e Dra. Sheila Ferreira Delpino;
b) dispensar o Dr. Veloir Dirceu Fürst de atuar na sessão de julgamento da 7ª Turma dia 24/08/2005,  perante o 
Tribunal Regional do Trablaho da 4ª Região,  em virtude de não confirmação da referida sessão por parte do 
Tribunal;
c) determinar, para os efeitos dos artigo 1º e 83º, incisos II e VII da Lei Complementar n. 75, de 20/5/93, que os  
Procuradores ora designados atuem nas sessões de julgamento,  acompanhando-as até o encerramento,  ficando 
responsáveis também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
Registre-se, publique-se.
PAULO BORGES DA FONSE SEGER
Procurador-Chefe

20. PORTARIA N. 93, DE 24 DE AGOSTO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 30.8.2005, Seção 1, p. 804).
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,   no 
uso de suas atribuições legais; resolve:
a)  designar os Membros do Ministério  Público do Trabalho,  abaixo nominados,  para atuarem nas sessões de 
julgamento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 01/09 a 29/09/2005.
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n. 75, de 20/05/93, que os 
Senhores  Procuradors,  ora  designados,  atuem nas  respectivas  sessões  de  julgamento,  acompanhando-as  até  o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.

DIA/MÊS TURMA PROCURADOR
01/09/2005 4ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
01/09/2005 5ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
01/09/2005 8ª Turma Dr. Leandro Araújo
06/09/2005 1ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa
06/09/2005 3ª Turma Dr. André Luís Spies
06/09/2005 6ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst
08/09/2005 4ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
08/09/2005 5ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas
08/09/2005 8ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
12/09/2005 SDC DrA. Beatriz de Holleben J. Fialho
12/09/2005 SDI-II  Dr. Veloir Dirceu Fürst
14/09/2005 2ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst

19



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.208

14/09/2005 3ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
14/09/2005 6ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas
14/09/2005 7ª Turma Dr. André Luís Spies
15/09/2005 1ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
15/09/2005 4ª Turma Dr. Leandro Araújo
15/09/2005 5ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques
15/09/2005 8ª Turma M Dra. Adriane Arnt Herbst
15/09/2005 8ª Turma T Dra. Adriane Arnt Herbst
21/09/2005 2ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques
21/09/2005 3ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa
21/09/2005 6ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
21/09/2005 7ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst
22/09/2005 1ª Turma Dr. André Luís Spies
22/09/2005 4ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa
22/09/2005 5ª Turma Dr. Leandro Araújo
22/09/2005 8ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques
23/09/2005 SDI-I Dra. Marília Hofmeister Caldas
28/09/2005 2ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa
28/09/2005 3ª Turma Dr. Leandro Araújo
28/09/2005 6ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst
28/09/2005 7ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
28/09/2005 1ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques
29/09/2005 4ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas
29/09/2005 5ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
29/09/2005 8ª Turma Dr. André Luís Spies

Registre-se e publique-se.
PAULO BORGES DA FOSNECA SEGER
Procurador-Chefe

21. PORTARIA N. 94, DE 24 DE AGOSTO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO 
(DJU 30.8.2005, Seção 1, p. 804).
O PROCURADOR –CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
a) designar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho para atuar nas audiências de instrução em processos de 
dissídio coletivo, dias 08  e 14/09/2005, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;
b) determinar,  para os efeitos dos artigo 1º e 83º, inciso IX da Lei  Complementar  n. 75,  de 20/05/93,  que a 
Procuradora  ora  designada,  atue  nas  audiências,  acompanhando-as  até  o  encerramento,  ficando  responsável 
também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
Registre-se e publique-se.
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER
Procurador-Chefe

   
I N S T R U Ç Õ E S  N O R M A T I V A S

 
22. INSTRUÇÃO  NORMATIVA  N.  559,  DE  19  DE  AGOSTO  DE  2005.  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL  (DOU 

23.8.2005, Seção 1, pp. 18-19). Dispõe sobre a Declaração Anual de Isento de 2005 (DAI2005).
O SECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 27 
do Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, o art. 1º da Portaria MF nº 271, de 12 de agosto de 2005, os inciso 
III e XVIII do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, 
de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa SRF nº 461, de 18 de outubro de 
2004, resolve:  
Art. 1º As pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), residentes no Brasil ou no exterior, 
dispensadas da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício de 2005, ano-
calendário  de  2004,  deverão  apresentar  a  Declaração  Anual  de  Isento  de  2005  (DAI2005)  no  período 
compreendido entre 1º de setembro e 30 de novembro de 2005.
Parágrafo único. Estão dispensados de apresentar a DAI2005:
I  -  o  cônjuge  ou companheiro  e  o  dependente,  cujo  número  de  inscrição  no CPF tenha  sido informado  por 
contribuinte que apresentou a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005, anocalendário de 2004;
II - a pessoa física inscrita no CPF no ano de 2005;
III - a pessoa física dispensada da apresentação da Declaração de Ajuste Anual de que trata o caput e que a tenha 
apresentado em 2005.
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Art.  2º  Para a  apresentação da DAI2005,  além do número de  inscrição no CPF e da data  de nascimento,  é 
obrigatória a informação do número de inscrição do título eleitoral.
Parágrafo único. Estão dispensadas de informar o número de inscrição do título eleitoral as pessoas físicas:
I - desobrigadas de inscrição, na forma da legislação eleitoral;
II - que informaram anteriormente o referido número, mediante a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda ou da Declaração Anual de Isento, bem como por ocasião da realização da inscrição no CPF, 
pedido de segunda via ou qualquer outro ato de alteração cadastral.
Art. 3º A apresentação da DAI2005 poderá ser feita, à opção da pessoa física:
I - por meio da Internet, no endereço <http://www.receit a.fazenda.gov.br>;
II - nas casas lotéricas, por meio eletrônico;
III - nas instituições bancárias autorizadas e seus correspondentes bancários, por meio eletrônico;
IV - nas agências e nas lojas franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nas modalidades 
Via Postal Registrada ou meio eletrônico, nos locais onde for oferecido o serviço;
§ 1º A entrega da DAI2005 implicará os seguintes custos, de responsabilidade do declarante:
I - R$ 1,00 (um real), nos locais mencionados nos inciso II e III do caput;
II - R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), nos locais mencionados no IV do caput.
§ 2º A unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) somente recepcionará a DAI2005 em caso de:
I - impossibilidade de conclusão da entrega na forma do caput, em virtude de divergência cadastral, sendo exigida, 
no ato da recepção, a apresentação de:
a)  código de recusa,  contendo onze dígitos  numéricos,  informado ao declarante na apresentação por meio da 
Internet;
b) comprovante emitido pelas casas lotéricas ou instituições bancárias autorizadas; ou
c) correspondência emitida pela ECT;
II - declarante dispensado do alistamento eleitoral que ainda não tenha informado essa condição à RFB.
§ 3º Para declarações entregues em conformidade com o disposto nos incisos I a IV do caput, o declarante deverá 
responder às seguintes questões:
I - se é titular de conta corrente bancária;
II - se é proprietário de veículo automotor;
III - se é proprietário de imóvel;
IV - se é dependente de declarante do imposto de renda.
§  4º  As  pessoas  físicas  residentes  no  exterior  somente  poderão apresentar  a  DAI2005  por  meio  da  Internet, 
devendo:
I - informar o endereço completo de residência no exterior;
II - responder às seguintes questões:
a) se é proprietário de imóvel no Brasil;
b) se é proprietário de veículo automotor, aeronave ou embarcação no Brasil;
c) se é titular de aplicação financeira, inclusive poupança, no Brasil;
d) se é titular de ações de empresas brasileiras;
e) se é titular de conta corrente bancária no Brasil.
Art. 4º Ficam autorizados a receber a DAI2005:
I - A ECT, por Via Postal Registrada ou meio eletrônico, por intermédio de suas agências ou lojas franqueadas;
II  -  A  Caixa  Econômica  Federal,  em  meio  eletrônico,  por  intermédio  de  seus  correspondentes  bancários 
denominados CAIXA Aqui e Casas Lotéricas;
III - O Banco Popular do Brasil, em meio eletrônico, por intermédio de seus correspondentes bancários.
Art. 5º As instituições bancárias, habilitadas junto à RFB mediante Ato Declaratório Executivo (ADE) conjunto 
dos  Coordenadores-Gerais  de  Administração  Tributária  e  de  Tecnologia  e  Segurança  da  Informação,  ficam 
autorizadas a receber a DAI2005, eletronicamente,  de seus clientes.
Art. 6º As declarações recepcionadas pelos agentes autorizados de que trata o art. 4º, deverão ser encaminhadas 
diariamente,  em meio magnético, ao Serviço Federal de Processamento de Dados  (Serpro).
Art. 7º O Serpro fica autorizado a recepcionar as declarações enviadas, do Brasil e do exterior, pela Internet.
Art.  8º  A  Coordenação-Geral  de  Tecnologia  e  Segurança  da  Informação  (Cotec)  poderá  editar  as  normas 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 439, 
de 10 de agosto de 2004.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

I NFORMATIVO DO STF

23.   INFORMATIVO DO STF N. 394, DE 27 DE JUNHO A 1º DE JULHO DE 2005 (EXCERTOS)

Indenização por Danos Decorrentes de Acidente do Trabalho: Competência
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As ações de indenização propostas por empregado contra empregador, fundadas em acidente do trabalho, são da 
competência da justiça do trabalho. Com base nesse entendimento, que altera a jurisprudência consolidada pelo 
Supremo no sentido de que a competência para julgamento dessa matéria seria da justiça comum estadual, por 
força do disposto no art. 109, I, da CF, o Plenário, em Conflito de Competência suscitado pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho em face do extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, conheceu da ação e 
determinou a remessa do feito à Corte suscitante. Entendeu-se que não se pode extrair do referido dispositivo a 
norma  de  competência  relativa  às  ações  propostas  por  empregado  contra  empregador  em que  se  pretenda  o 
ressarcimento por danos decorrentes de acidente de trabalho. Esclareceu-se que, nos termos da segunda parte do 
inciso I do art. 109 da CF, excluem-se, da regra geral contida na primeira parte — que define a competência dos 
juízes  federais em razão da pessoa que integra a lide — as causas de acidente do trabalho em que a União, 
entidade  autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem interessadas,  na  condição  de  autora,  ré,  assistente  ou 
oponente (CF: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade  
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,  
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”). 
Afirmou-se que referidas causas consistem nas ações acidentárias propostas pelo segurado contra o INSS, nas 
quais se discute controvérsia acerca de benefício previdenciário, e que passaram a ser da competência da justiça 
comum  pelo  critério  residual  de  distribuição  de  competência  (Enunciado  da  Súmula  501  do  STF).  Não  se 
encaixariam, portanto, em nenhuma das partes do mencionado dispositivo as ações reparadoras de danos oriundos 
de acidente do trabalho, quando ajuizadas pelo empregado contra o seu empregador, e não contra o INSS, em 
razão de não existir, nesse caso, interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, exceto 
na hipótese  de uma delas  ser  empregadora.  Concluiu-se,  destarte,  ressaltando ser  o  acidente de trabalho fato 
inerente à relação empregatícia, que a competência para julgamento dessas ações há de ser da justiça do trabalho, a 
qual  cabe  conciliar  e  julgar  os  dissídios  individuais  e  coletivos  entre  trabalhadores  e  empregadores,  e  outras 
controvérsias decorrentes daquela relação. Asseverou-se que tal entendimento veio a ser aclarado com a nova 
redação dada ao art. 114 da CF, pela EC 45/2004, especialmente com a inclusão do inciso VI (“Art. 114. Compete  
à  Justiça  do  Trabalho  processar  e  julgar:...  VI  -  as  ações  de  indenização  por  dano moral  ou  patrimonial,  
decorrentes da relação de trabalho;”). Acrescentou-se, ainda, que o direito à indenização em caso de acidente de 
trabalho, quando o empregador incorrer em dolo ou culpa, está enumerado no art. 7º da CF como autêntico direito 
trabalhista, cuja tutela, deve ser, por isso, da justiça especial. Fixou-se, como marco temporal da competência da 
justiça  laboral,  a  edição da EC 45/2004,  por  razões de política  judiciária.  Vencido,  no ponto,  o  Min.  Marco 
Aurélio, que estabelecia o termo inicial dessa competência a partir da redação original do art. 114 da CF.  CC 
7204/MG, rel.   Min. Carlos Britto, 29.6.2005  . (CC-7204)

Vinculação de Gratificação ao Salário Mínimo
Em face da violação ao art. 7º, IV, da CF, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o Tribunal 
deu provimento a recurso extraordinário, para indeferir mandado de segurança, e declarar a inconstitucionalidade 
do  §  6º  do  art.  1º  da  Lei  9.503/94,  do  Estado  de  Santa  Catarina,  que  estabelece  que  a  base  de  cálculo  de 
gratificação  complementar  de  vencimento  não  pode  ser  inferior  ao  salário  mínimo.  Ressaltou-se,  ainda,  a 
orientação fixada pelo Supremo no sentido de que o inciso I do art. 27 da Constituição catarinense, que assegura 
ao servidor público piso  de vencimento não inferior  ao salário mínimo nacionalmente  unificado,  estaria  a  se 
referir, para se compatibilizar com a Constituição Federal, à remuneração total (vencimentos e vantagens) e não ao 
vencimento-base. Precedentes citados: RE 247208/SC (DJU de 1º.6.2001); RE 197072/SC (DJU de 8.6.2001); RE 
199098/SC (DJU de  18.5.2001);  RE 426063/SC (DJU de  6.8.2004);  RE 433248/SC (DJU de  9.3.2005).  RE 
426059/SC, rel.   Min. Gilmar Mendes, 30.6.2005  . (RE-426059)

ADI e Investidura em Cargo Público - 1
Por ofensa ao art. 37, II, da CF, que exige, para investidura em cargo público, ressalvadas as nomeações para 
cargos em comissão, a prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, o Tribunal julgou 
procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Mato Grosso para declarar a 
inconstitucionalidade  do  parágrafo  único  do  art.  9º  da  Lei  Complementar  estadual  66/99,  que  confere  a 
possibilidade de ex-dirigentes da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados daquele Estado 
-  AGER/MT  permanecerem  vinculados  à  autarquia  estadual,  após  extinto  o  respectivo  mandato,  prestando 
serviços em outro cargo ou função da administração pública estadual.  ADI 3244/MT, rel.   Min. Joaquim Barbosa,   
30.6.2005. (ADI-3244)

ADI e Investidura em Cargo Público - 2
Também pela afronta ao art. 37, II, da CF, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta proposta 
pelo Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.032/2003, do Estado 
do Maranhão, que determina que servidores do Poder Judiciário, efetivos e estáveis, nomeados antes de 5.10.98, 
serão  enquadrados  em determinados  cargos,  por  transposição,  por  ato  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça. 
Entendeu-se, ademais, que o preceito atacado amplia a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso 
no serviço público estabelecida no art. 19 do ADCT. ADI 3332/MA, rel. Min. Eros Grau, 30.6.2005. (ADI-3332)
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ADI e Investidura em Cargo Público - 3
Em face da lesão à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração, bem 
como servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria (CF, art. 61, II, a e c), o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta proposta pelo 
Procurador-Geral da República para declarar inconstitucional a Emenda Constitucional 52/2001, do Estado de 
Minas Gerais, que, acrescentando o art. 110 ao ADCT da Constituição estadual, dispõe sobre a extinção de cargos 
de carcereiros da Polícia Civil e determina o ingresso de seus ocupantes nos cargos de detetive. Salientou-se, 
também, que a norma em questão padece do vício de inconstitucionalidade material, porquanto a transferência de 
servidores autorizada constitui provimento derivado de cargo efetivo que ofende a regra do concurso público (CF, 
art. 37, II).  Por fim, reputou-se inaplicável, ao caso, a orientação fixada pelo Supremo no sentido de admitir o 
aproveitamento de ocupantes de cargos extintos em recém-criados quando houver plena identidade substancial 
entre os cargos, compatibilidade funcional e remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos em concurso, eis 
que, na espécie, o cargo de carcereiro em nada se assemelha com o de detetive, o que reconhecido, inclusive, no 
próprio texto impugnado. ADI 3051/MG, rel.   Min. Carlos Britto, 30.6.2005  . (ADI-3051)

Vagas de Juiz e Lista Quádrupla
Havendo mais de uma vaga de juiz a ser preenchida por merecimento, nas promoções ou acessos, o Tribunal 
poderá optar pela confecção de uma única lista quádrupla. Assim decidiu o Plenário, por maioria, ao indeferir 
mandado de segurança impetrado por juiz federal contra ato do Presidente da República,  consubstanciado em 
decretos de nomeação, por critério de merecimento, de juízes federais, e contra ato do Presidente do TRF da 5ª 
Região, em razão da elaboração de lista quádrupla para o preenchimento de duas vagas existentes naquele tribunal. 
Inicialmente, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante, eis que, no procedimento de promoção 
por merecimento, todos os concorrentes à lista, e que dela não constem, são partes legítimas para questionar sua 
validade judicialmente, se, do reconhecimento da nulidade argüida, possa decorrer a renovação do ato de escolha, 
que estariam qualificados para disputar. Da mesma forma, afastou-se a alegação de preclusão decorrente do fato de 
o impetrante não ter se utilizado, previamente, da via administrativa para impugnar a ausência de requisito para 
preenchimento  de  vaga,  já  que  esse  procedimento  não  é  pressuposto  essencial  ao  exercício  do  direito  de 
impetração do mandado de segurança, sob pena de ofensa ao postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 
5º, XXXV). No mérito, entendeu-se que a confecção da lista quádrupla é prática legítima que encontra respaldo 
legal na conjugação dos arts. 93, II, b e III, 107, II, da CF com os arts. 80, 82, 84 e 88, da LC 35/79. Considerou-se 
que,  na  existência  de  duas  vagas,  o  critério  da  lista  quádrupla  corresponde  ao  de  duas  listas  tríplices,  pois, 
escolhido um entre quatro nomes, três restam para a segunda escolha. Além disso, o art. 88 da LOMAN permite 
expressamente o critério da lista quádrupla, bem como o Regimento Interno do TRF da 5ª Região determina a 
aplicação, nesse caso, do § 4º do art. 27 do Regimento Interno do STJ (“Se existirem duas ou mais vagas a serem 
providas dentre Juízes ou Desembargadores, o Tribunal deliberará, preliminarmente, se as listas se constituirão,  
cada uma, com três nomes distintos,  ou se, composta a primeira com três nomes, a segunda e subseqüentes  
deverão ser integradas pelos dois nomes remanescentes da lista anterior, acrescidas de mais um nome”). Ainda 
repeliu-se,  com base  na  jurisprudência  da  Corte  (MS 21631/RJ,  DJU de  4.8.2000 e  MS 23337/SP,  DJU de 
19.12.2001), o argumento do impetrante de que um dos juízes incluídos na lista não teria preenchido o requisito do 
interstício de vitaliciedade de mais de cinco anos de exercício para investidura no cargo de segunda instância, haja 
vista não se aplicar a norma do art. 93, II, b, da CF à promoção dos juízes federais, sujeita apenas ao requisito do 
implemento de cinco anos de exercício (CF, art. 107, II), no qual se inclui o tempo de exercício no cargo de juiz 
federal substituto. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa que concediam o writ, ao fundamento 
de que, diante do que preceitua o art. 88 da LOMAN, a lista deveria ser única e constituída por seis magistrados, já  
que, além dos magistrados correspondentes ao número das vagas existentes — no caso, duas — para cada uma 
destas, mais dois magistrados deveriam ser indicados (LC 35/79: “Art. 88 - Nas promoções ou acessos, havendo 
mais de uma vaga a ser preenchida por merecimento, a lista conterá, se possível, número de magistrados igual ao  
das vagas mais dois para cada uma delas.”). MS 23789/PE, rel.   Min. Ellen Gracie, 30.6.2005  . (MS-23789)

Habeas Corpus e Justiça Trabalhista
A Turma deferiu habeas corpus em favor de paciente que, nos autos de reclamação trabalhista, tivera contra ele 
determinada, por Juízo de Vara do Trabalho de comarca do Estado de Minas Gerais, a prisão civil, sob a acusação 
de infidelidade como depositário judicial. Na espécie, denegado habeas corpus impetrado ao TRT/MG, o paciente 
interpusera recurso ordinário ao TST, que o desprovera, e impetrara, também, novo habeas corpus ao STJ, que 
concedera a ordem por não ter havido aceitação expressa do encargo de depositário judicial, sem a qual o decreto 
de  prisão  é  ilegítimo.  Considerando  que  os  habeas  corpus  foram julgados  antes  da  edição  da  EC  45/2004, 
entendeu-se aplicável, ao caso, a jurisprudência  até então firmada pelo Supremo, no sentido de competir ao juízo 
criminal o julgamento de habeas corpus, em razão de sua natureza penal, ainda que a questão material subjacente 
seja de natureza civil, cabendo o julgamento ao Tribunal Regional Federal, quando a coação for imputada a Juiz 
do Trabalho de 1º Grau (EC 45/2004: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:... IV - os  
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita a sua  
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jurisdição.”). HC deferido para cassar o acórdão do TST, único impugnado, e declarar válido o acórdão do STJ. 
Precedente citado: HC 68687/PR (DJU de 4.10.91).  HC 85096/MG, rel.    Min. Sepúlveda Pertence, 28.6.2005  . 
(HC-85096)

Concurso Público: Adequação dos Quesitos ao Edital e Legalidade
Tendo em conta a existência de recurso idêntico decidido pela Primeira Turma favoravelmente a candidato (RE 
434708/RS, j. em 21.6.2005, v. Informativo 393), a Turma deu provimento a agravo regimental para remeter ao 
Plenário  o julgamento de recurso extraordinário  em que se discute se a adequação das questões da prova ao 
programa do edital de concurso público constitui tema de legalidade suscetível de exame pelo Poder Judiciário. 
RE 442411 AgR/RS, rel.   Min. Carlos Velloso, 28.6.2005.   (RE-442411)

Empregada Gestante e Contrato por Prazo Determinado - 3
A Turma conclui julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do mesmo Estado que concedera, em parte, mandado de segurança à recorrida, contratada 
temporariamente  como  professora,  sob  o  regime  da  Lei  8.391/91,  para  lhe  assegurar  o  direito  à  licença-
maternidade. Na espécie, o acórdão recorrido entendera que, em razão de a impetrante estar a menos de dois meses 
do parto no momento em que encerrado o contrato de trabalho, o direito à licença deveria ser ao mesmo integrado, 
haja vista ser uma proteção ao nascituro e ao infante e não uma benesse ao trabalhador — v. Informativos 364 e 
385.  Por  maioria,  negou-se provimento ao  recurso  por se  entender,  na linha dos precedentes  do STF,  que  a 
temporariedade do contrato não prejudica a percepção da licença à gestante (ADCT, art. 10, II,  b), se os últimos 
120 dias da gestação têm início ainda na vigência do contrato. Vencida a Min. Ellen Gracie, relatora, que dava 
provimento ao recurso por considerar que o Tribunal estadual conferira caráter absoluto à estabilidade provisória. 
O Min. Joaquim Barbosa retificou o seu voto. Precedentes citados: RMS 24263/DF (DJU de 9.5.2003); RMS 
21238/DF  (DJU  de  3.5.2002);  RE  273801/DF  (DJU  de  21.9.2004);  AI  448572/SP  (DJU de  22.4.2004);  AI 
395255/SP (DJU de 2.12.2003). Leia o inteiro teor do voto-vencedor na seção Transcrições deste Informativo.  RE 
287905/SC, rel. orig.   Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, 28.6.2005.   (RE-287905)

24. INFORMATIVO DO STF N. 395, DE 1º A  5 DE AGOSTO DE 2005 (EXCERTOS).

Pensão. Celetista. Conversão de Emprego em Cargo Público - 2
Concluído o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do TCU que determinara a 
cessação dos pagamentos das pensões concedidas,  pela Câmara dos Deputados, às impetrantes,  viúvas de ex-
servidores, em razão de estes terem falecido sob o regime celetista e antes do advento da Resolução 54/84 e do 
Ato da Mesa 42/84, ambos da Câmara dos Deputados, que transformaram os empregos da Tabela Permanente em 
Cargos  Permanentes  dessa  Casa  Legislativa —  v.  Informativo  369.  Por  maioria,  indeferiu-se  a  ordem  ao 
fundamento de que, na espécie, a lei instituidora do regime jurídico único (lei 8.112/90) não poderia retroagir para 
criar uma pensão de natureza diversa — a estatutária, haja vista a ausência de pressuposto para tanto, qual seja, o 
de ter sido o instituidor servidor público anteriormente. Ressaltou-se, ademais, a inaplicabilidade, no caso, do art. 
20 do ADCT (“Dentro de cento e oitenta dias,  proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos  
inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na  
Constituição.”),por se restringir a servidores públicos e seus pensionistas, na data da Constituição. Vencido o Min. 
Eros  Grau,  relator,  que  deferia  a  segurança  para  cassar  a  decisão  do  TCU e  restabelecer  as  pensões.   MS 
24523/DF, rel. orig.   Min. Eros Grau, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 3.8.2005  . (MS-24523)
Ação Rescisória e Erro Material
A  ação  rescisória  é  meio  inadequado  para  corrigir  erro  material.  Com  base  nesse  entendimento,  o  Plenário 
desproveu agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a ação rescisória, fundada no art. 
485, V, do CPC, na qual se pretendia rescindir acórdão da 2ª Turma do STF — em que se estendera o reajuste de  
28,86%, previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, aos servidores públicos civis, com base em precedente da Corte 
(RMS 22307/DF, DJU de 13.6.97) —, sob a alegação de ofensa à norma contida no art. 37, X, da CF, uma vez que 
não  se  determinara  a  dedução  das  revisões  estipendiárias  já  concedidas  por  força  da  mesma  Lei  8.627/93. 
Sustentava a União, ora agravante, que a compensação aduzida seria inafastável por consistir em erro material, 
corrigível  a  qualquer  tempo  (CPC,  art.  463).  O  Pleno  entendeu  que,  exatamente  por  essa  razão,  o  eventual 
reconhecimento de erro material não justificaria o ajuizamento de uma ação rescisória.  AR 1583 AgR/RJ, rel. 
Min. Carlos Britto, 4.8.2005. (AR-1583)

25. INFORMATIVO DO STF N. 397. DE  15 A 19 DE AGOSTO DE 2005 (EXCERTOS).

Súmula 343 e Matéria Constitucional - 1
O Tribunal retomou julgamento de agravo regimental em que se discute a possibilidade de aplicação do Enunciado 
da Súmula 343 do STF em matéria constitucional (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de  
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). 
Na espécie, a Caixa Econômica Federal - CEF interpusera recurso extraordinário contra acórdão que mantivera 
decisão que indeferira,  por  impossibilidade jurídica  do pedido,  com base na citada súmula,  a  inicial  de ação 
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rescisória, na qual pretendida, sob alegação de ofensa literal de disposição de lei (CPC, art. 485, V), a rescisão do 
acórdão que condenara a CEF a recompor as perdas do FGTS com os denominados “expurgos inflacionários”. Na 
sessão de 19.2.2004, o Min. Carlos Velloso, relator, negou provimento ao regimental ao fundamento de que a 
decisão  agravada,  que  mantivera  a  inadmissão  do  recurso  extraordinário,  está  em  consonância  com  a 
jurisprudência da Corte no sentido de que o RE, em ação rescisória, deve ter por objeto a fundamentação do 
acórdão nela proferido e não as questões tratadas na decisão rescindenda.  AI 460439 AgR/DF, rel.    Min. Carlos   
Velloso, 18.8.2005. (AI 460439)
Súmula 343 e Matéria Constitucional - 2
Na presente  assentada,  o  Min.  Gilmar  Mendes,  proferindo  voto-vista,  divergiu  e  deu  provimento  ao  agravo 
regimental, e, desde logo, converteu o agravo de instrumento em recurso extraordinário para a ele dar provimento 
e determinar que o Tribunal  a quo aprecie a ação rescisória. Afastou,  inicialmente,  o fundamento da decisão 
agravada  por considerar  que,  na espécie,  o  RE ataca a questão da aplicabilidade da Súmula  343 em matéria 
constitucional juntamente com a questão de fundo da rescisória, concernente ao FGTS, sendo este o único modo 
de viabilizar a análise pelo STF da controvérsia acerca da violação à Constituição Federal. No mais, afirmando 
que a aplicação da orientação contida no citado enunciado em matéria de interpretação constitucional ofende a 
força normativa da Constituição, o princípio da máxima efetividade da norma constitucional, bem como fortalece 
as decisões das instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo, entendeu que o pedido formulado na 
rescisória é juridicamente possível, já que visa à garantia da efetividade de uma decisão do STF em que se firmou 
a inexistência de direito adquirido a determinados índices de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. 
AI 460439 AgR/DF, rel.   Min. Carlos Velloso, 18.8.2005  . (AI 460439)

Súmula 343 e Matéria Constitucional - 3
Em seguida, o Min. Sepúlveda Pertence acompanhou o voto do relator por considerar que os artigos invocados no 
RE em análise  nada têm a ver  com o problema da aplicabilidade  ou não da  Súmula  343.  Acompanharam a 
divergência os Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso. O Min. Cezar Peluso, acrescentando fundamentos, 
afirmou que  a  aplicabilidade  do aludido  verbete  em matéria  constitucional  ofende uma norma constitucional 
específica, qual seja, a do art. 102, III,  a, da CF, visto que inviabiliza o conhecimento, pelo Supremo, mediante 
RE, da questão constitucional argüida na decisão rescindenda. O julgamento foi suspenso em virtude do pedido de 
vista do Min. Eros Grau. AI 460439 AgR/DF, rel.   Min. Carlos Velloso, 18.8.2005  . (AI 460439)

Aposentadoria Voluntária e Continuidade do Contrato de Trabalho
Por violação à garantia constitucional contra a despedida arbitrária (CF, art. 7º, I),  a Turma, por maioria, deu 
provimento a recurso extraordinário para afastar a premissa de acórdão do TST que, ao interpretar o art. 453 da 
CLT, negara pedido de readmissão ou indenização com base na Lei 9.029/95, além de reparação por danos morais, 
feito pela ora recorrente, empregada pública. No caso concreto, ela fora demitida em virtude do advento de sua 
aposentadoria espontânea pelo Regime Geral de Previdência Social.  Considerando o entendimento firmado no 
julgamento da ADI 1721 MC/DF (DJU de 11.4.2003), no sentido de que, em razão de a relação entre o empregado 
e o empregador ser distinta da firmada com a instituição previdenciária, o benefício da aposentadoria, a princípio, 
não produziria efeito sobre o contrato laboral. Dessa forma, com a aposentadoria, o empregado poderia optar por 
se afastar da atividade, caso em que ocorreria a extinção do contrato de trabalho, ou por continuar trabalhando 
(aposentado  ativo),  hipótese  em  que  o  contrato  não  seria  extinto,  tendo  em  conta  não  mais  haver,  na  lei 
previdenciária,  a  exigência  do  desligamento  para  a  concessão  do  benefício.  Em  decorrência  disso,  eventual 
rescisão  demandaria  a  observância  das  obrigações  previstas  em  lei.  Salientou-se,  ademais,  que  o  termo 
“readmitido”, previsto no  caput do art. 453 da CLT, pressupõe a extinção do anterior contrato de trabalho do 
empregado, mas não implica dizer que a aposentadoria espontânea resulte, necessariamente, no fim do contrato, ou 
seja, só haveria readmissão se o trabalhador aposentado houvesse encerrado a relação trabalhista anterior e depois 
iniciasse uma nova. Por outro lado, havendo a continuidade da atividade laboral, mesmo após a aposentadoria 
espontânea, não se poderia falar em readmissão. Vencido o Min. Marco Aurélio que não conhecia o recurso, por 
entender ausente o enfrentamento do tema à luz da Constituição. Outro precedente citado: ADI 1770 MC/DF (DJU 
de 6.11.98).  RE 449420/PR, rel.   Min. Sepúlveda Pertence, 16.8.2005  . (RE-449420)

R E S O L U Ç Õ E S

26. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  N.  09/2005,  DE  29  DE  JULHO  DE  2005,  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.8.2005, 1º caderno, p. 900) .
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 o disposto no artigo 
4º, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei nº 10.770, de 21 de novembro de 2003,  prevendo a criação de uma Vara 
do Trabalho no Município de Encantado, com jurisdição sobre o respectivo Município e os de Anta Gorda, Doutor
Ricardo,  Capitão,  Ilópolis,  Muçum,  Nova  Bréscia,   Putinga,  Relvado,  Roca  Sales,  Travesseiro  e  Vespasiano 
Correa,  a  ser  instalada  em  05  de  agosto  de  2005;  CONSIDERANDO  que  a  Prefeitura  do  Município  de 
Travesseiro,  mediante  ofício  endereçado  à  Corregedoria  Regional,  sugeriu  fosse  mantida  a  situação  atual  de 
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vinculação deste Município à jurisdição de Lajeado, ao argumento de que a distância entre Travesseiro e Lajeado é 
consideravelmente  inferior  àquela  entre  Travesseiro  e  Encantado;  CONSIDERANDO  que,  solicitada  sua 
manifestação  pela  Corregedoria  Regional,  as  subseções  da  Ordem dos Advogados  do  Brasil  de  Encantado  e 
Lajeado,   bem como o  Juiz  titular  da  Vara  do  Trabalho  de  Lajeado  apoiaram a  reivindicação  da  Prefeitura 
Municipal de Travesseiro, endossando os argumentos apresentados, mesmo posicionamento assumido verbalmente 
pelo  Prefeito  de  Encantado  perante  o  Juiz-Corregedor  Regional;  CONSIDERANDO  que  o  artigo  28  da 
mencionada Lei nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, estabelece, in verbis: “ Cabe a cada Tribunal Regional do 
Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, 
bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro,  de acordo com a necessidade de agilização da 
prestação  jurisdicional  trabalhista.”;   CONSIDERANDO,  por  fim,  o  disposto  no  artigo  25,  inciso  IV,  do 
Regimento Interno desta Egrégia Corte;  RESOLVEU, por unanimidade de votos, alterar a jurisdição trabalhista 
referente  ao Município  de Travesseiro,  permanecendo a situação  atual  de  vinculação  à Vara  do Trabalho de 
Lajeado. Dou fé. Porto Alegre, 29 de julho de 2005. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do 
Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-

27. RESOLUÇÃO N. 80, DE 24  DE MAIO DE 2005, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Estabelece normas sobre o 
concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal (DJU 08.8.2005, Seção 1, pp. 681-687).
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista no 
art. 57, I, b, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, tendo em vista as deliberações tomadas na 4ª 
Sessão Extraordinária de 2005, realizada nesta data, resolve expedir a seguinte Resolução: 
 SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  -  O  prazo  de  inscrição  no  concurso  para  ingresso  na  carreira  do  Ministério  Público  Federal,  para 
provimento do cargo inicial de Procurador da República, será de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação 
do respectivo edital.
Art. 2º - O número de vagas oferecidas será igual ao das existentes no momento da publicação do edital.
Parágrafo único - O número de vagas e as localidades indicadas no edital podem apresentar alterações por causas 
supervenientes,  no decorrer do prazo de eficácia do concurso, devendo ser observado, ainda, o disposto no art. 
54desta Resolução.
Art. 3º - O concurso compreenderá as disciplinas distribuídas pelos grupos seguintes:
GRUPO I
Direito Constitucional e Direitos Humanos
Direito Administrativo e Direito Ambiental
Direito Tributário e Direito Financeiro
GRUPO II
Direito Econômico e Direito do Consumidor
Direito Civil
Direito Processual Civil
GRUPO III
Direito Eleitoral
Direito Penal
Direito Processual Penal
Art. 4º - As provas serão elaboradas segundo os programas constantes do anexo à presente Resolução.
Art. 5º - O concurso compreenderá 4 (quatro) provas escritas,  sendo 1 (uma) prova objetiva de abrangência geral, 
3 (três) subjetivas relacionadas a cada um dos grupos de disciplinas, prova oral de cada matéria e aferição de 
títulos.
§ 1º - Os títulos serão computados apenas para fins de classificação entre os candidatos aprovados nas diferentes 
provas, estas de caráter eliminatório.
§ 2º - Ficará automaticamente eliminado o candidato que não se apresentar à hora designada para a realização de 
qualquer das provas (art. 35, § 1º).
Art.  6º  -  Será  reconhecido habilitado  no concurso o candidato  que  obtiver  nota  final  de  aprovação igual  ou 
superior a 60 (sessenta).
§ 1º - A nota final de aprovação do candidato será a média aritmética ponderada das médias obtidas nas provas 
escritas e orais,  aplicando-se os seguintes pesos:
I - média das provas escritas: 3 (três);
II - média das provas orais: 2 (dois).
§ 2º - A classificação final do candidato habilitado resultará da média aritmética ponderada referente às médias 
obtidas nas provas escritas; orais e à nota de títulos, aplicando-se os seguintes pesos:
I - média das provas escritas: 3 (três);
II - média das provas orais: 2 (dois);
III - nota de títulos:1 (um).
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§ 3º - Será eliminado o candidato que não obtiver em cada grupo de disciplinas em que dividida a prova objetiva 
(art. 28), em cada prova subjetiva e em cada uma das disciplinas da prova oral nota mínima de 50 (cinqüenta), na 
escala de 0 (zero) a 100 (cem).
§ 4º - Não será admitido o arredondamento de notas ou de médias, devendo ser desprezadas as frações abaixo de 
centésimos.  
Art. 7º - As provas escritas serão realizadas nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, conforme o local de 
inscrição do candidato; a prova oral, exclusivamente no Distrito Federal, e os exames de higidez física e mental, 
onde for determinado em edital. 
Parágrafo  único  -  O  Secretário  do  Concurso  poderá,  em casos  excepcionais,  mediante  requerimento  escrito 
fundamentado, apresentado até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a sua realização,  autorizar que provas 
escritas sejam prestadas em capital diversa do local de inscrição.
Art.  8º  -  Será  publicado,  juntamente  com o  edital  de  abertura  do  concurso,  cronograma  indicando  as  datas 
previstas de realização de todas as etapas do processo seletivo, admitidas eventuais modificações  (antecipação ou 
adiamento), divulgadas, se necessário, com a adequada antecedência.
Art. 9º - O prazo de eficácia do concurso será de 2 (dois)  anos, contados da publicação do ato homologatório.
SEÇÃO II
VAGAS RESERVADAS
A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Art.  10  -  As  pessoas  portadoras  de  deficiência  que,  no  momento  da  inscrição  no  concurso,  declararem  tal 
condição, terão reservados 5 % (cinco por cento) do total das vagas, arredondado para o número inteiro seguinte, 
caso fracionário, o resultado da aplicação do percentual indicado.
§ 1º - Nesta hipótese, o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente, juntar ao requerimento de inscrição 
preliminar relatório médico detalhado, recente, que indique a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é 
portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças  (CID) e à 
sua provável causa ou origem.
§ 2º -  Na falta do relatório médico ou não contendo este as informações acima indicadas,  o requerimento de 
inscrição preliminar será processado como de candidato não portador de deficiência mesmo que declarada tal 
condição.
Art. 11 - Serão adotadas todas as providências que se façam necessárias a permitir o fácil acesso de candidatos 
portadores de deficiência  aos locais de realização das provas,  sendo de responsabilidade daqueles,  entretanto, 
trazer  os  equipamentos  e  instrumentos  imprescindíveis  à  feitura  das  provas,  previamente  autorizados  pelo 
Ministério Público Federal.
Art. 12 - Os candidatos cuja deficiência, pela natureza das dificuldades dela resultantes, justifique a ampliação do 
tempo  de  duração  das  provas,  deverão,  necessariamente  no  ato  da  respectiva  inscrição  preliminar,  formular, 
juntando parecer de médico especialista na deficiência, requerimento que será apreciado pelo Procurador-Geral da 
República, ouvida a Comissão Especial de Avaliação.  
Parágrafo único - A ampliação do tempo de duração das provas será de até 60 (sessenta) minutos na prova objetiva 
e nas provas subjetivas, fixada caso por caso na forma deste artigo.
Art.  13  -  O  candidato  portador  de  deficiência  impossibilitado  do  manuseio  do  caderno  de  provas  e  do 
preenchimento da respectiva folha de respostas prestará as provas escritas isoladamente,  em sala previamente 
designada pela Subcomissão Estadual.
§ 1º - O candidato será assistido por 3 (três) fiscais durante a realização das provas, que lhe prestarão o auxílio 
necessário, consistente em:
a)  manuseio e,  se  necessário,  leitura  das questões objetivas,   assinalando na folha de respostas  a  alternativa 
indicada pelo candidato;
b) manuseio e, se necessário, leitura das questões subjetivas,  transcrevendo à mão, em letra legível, a resposta 
dada pelo candidato;
c) manuseio e, se necessário, leitura da legislação admitida no concurso, por solicitação do candidato.
§ 2º - Somente terá acesso à sala de realização de prova o candidato, não sendo admitido o ingresso de parente, 
ajudante ou guia.
§ 3º - Os fiscais procederão à gravação integral da prova,  inclusive da leitura e resposta das questões objetivas, da 
leitura e resposta da parte subjetiva e dos textos legais solicitados pelo candidato.
§ 4º - Encerrada a prova, a fita com a gravação deverá ser acondicionada em envelope lacrado e rubricado por 
Membro da Subcomissão Estadual e remetida, com os demais documentos, à Secretaria do Concurso.
Art.  14  -  Previamente  ao  deferimento  das  respectivas  inscrições  definitivas,  os  candidatos  portadores  de 
deficiência habilitados na prova objetiva serão submetidos a uma Comissão Especial de Avaliação, que opinará 
quanto à existência e relevância da deficiência,  para os fins previstos nesta Resolução (art. 17), bem como quanto 
à sua compatibilidade com o exercício das atribuições do membro do Ministério Público Federal.
Art. 15 - Concluindo a Comissão Especial de Avaliação pela inexistência da deficiência ou por sua insuficiência 
para habilitar o candidato a concorrer às vagas reservadas, a inscrição definitiva será deferida como de candidato 
não portador de deficiência; manifestandose pela incompatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições 
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do membro do Ministério Público Federal,  a inscrição definitiva será indeferida,  excluindo-se o candidato do 
concurso.
Art. 16 - A Comissão Especial de Avaliação será composta por um Subprocurador-Geral da República, que a 
presidirá, por um Procurador Regional da República,  por um Procurador da República e por dois médicos do 
Serviço de Assistência Médica e Social do Ministério Público Federal, todos escolhidos pelo Conselho Superior do 
Ministério Público Federal.
Parágrafo  único  -  A  Comissão  Especial  de  Avaliação,  a  seu  juízo,  poderá  solicitar  parecer  de  profissionais 
capacitados na área da deficiência que estiver sendo avaliada ou, de antemão, indicar o aludido profissional para, 
desde o início, participar dos trabalhos, sem direito a voto.
Art. 17 - Consideram-se deficiências, para os fins previstos nesta Resolução, aquelas conceituadas na medicina 
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam motivo de acentuado grau 
de dificuldade para a integração social.
Art. 18 - Os candidatos portadores de deficiência concorrerão a todas as vagas oferecidas, somente utilizando-se 
das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida no quadro geral  de 
candidatos para habilitá-los à nomeação.
Art. 19 - Ressalvadas as disposições especiais desta Seção,  os candidatos portadores de deficiência participarão 
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local de 
aplicação, ao conteúdo e à correção das provas; aos critérios de aprovação; ao posicionamento na classificação 
geral para fins de escolha das vagas de lotação e de antigüidade na carreira e a todas as demais normas de regência 
do concurso.
Art.  20 - Não preenchidas por candidatos portadores de deficiência as vagas reservadas, poderão sê-las pelos 
demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de classificação do concurso.
Art. 21 - O Procurador-Geral da República baixará as instruções complementares que sejam necessárias para o 
integral cumprimento das disposições desta Seção.
SEÇÃO III
DAS CANDIDATAS LACTANTES
Art. 22 - As mães lactantes, nos horários previstos para a amamentação, poderão retirar-se temporariamente das 
salas em que realizadas as provas, para atendimento aos seus bebês em sala reservada,  em que haverá no mínimo 
duas fiscais, sendo vedada a permanência de parentes, babás ou quaisquer outras pessoas estranhas à organização 
do concurso.
§ 1º - A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição preliminar, 
para a adoção das providências necessárias pela organização do concurso.
§  2º  -  Em casos  excepcionais,  a  candidata  lactante  deverá  indicar  a  necessidade  da  amamentação  mediante 
requerimento dirigido ao Presidente da Subcomissão Estadual até 3 (três) dias antes da realização da prova.
SEÇÃO IV
INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 23 - A inscrição preliminar será realizada nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal e 
também nas Procuradorias da República nos Municípios indicadas no edital de abertura, mediante preenchimento 
de formulário padronizado, ao qual devem ser anexados os documentos seguintes:
I - original do comprovante do pagamento da taxa de inscrição,  exclusivamente no Banco do Brasil;
II - cópia da carteira de identidade;
III - cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Física - CPF (SRF);
IV - instrumento de procuração, quando for o caso, com a especificação de poderes para promover a inscrição;
V - duas fotografias recentes, tamanho 3 X 4.
§ 1º - O candidato, ao preencher o formulário, firmará declaração,  sob as penas da lei, (1) de que atende, na data 
da inscrição preliminar, à exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica na condição de bacharel em Direito, 
prevista no art. 129, § 3º, da Constituição Federal (com a redação da EC nº 45, de 8/12/2004), a ser comprovada 
segundo o disposto no § 3º do art.  44;  (2)  de estar  ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, 
devidamente registrado pelo Ministério  da Educação,  e da comprovação da atividade jurídica,  por ocasião da 
inscrição definitiva (art. 44), acarretará a sua exclusão do procedimento seletivo e  (3)  de que aceita as demais 
regras pertinentes ao concurso.
§ 2º - A Presidência da Subcomissão Estadual poderá dispensar do pagamento da taxa de inscrição candidato que, 
mediante requerimento específico, formulado até 10 (dez) dias antes do término do prazo das inscrições, comprove 
não ter condições de arcar com tal ônus, cabendo recurso para o Secretário do Concurso, no prazo de 3  (três) dias, 
na hipótese de indeferimento do pedido de dispensa.
§ 3º -  Ressalvado o disposto no parágrafo anterior e no parágrafo único do art.  24,  não será dispensado,  em 
nenhuma outra hipótese, o pagamento da taxa de inscrição e nem será admitida a sua devolução.
§ 4º - O comprovante do ingresso do pedido de inscrição deverá ser apresentado pelo candidato para recebimento 
do correspondente Cartão de Identificação, que lhe assegurará acesso ao local da efetivação das provas e deverá 
ser exibido sempre que solicitado em subseqüentes etapas.
§ 5º - Os processos relativos aos pedidos de inscrição preliminar permanecerão nas unidades de origem, sendo 
remetidos à Secretaria do Concurso quando da inscrição definitiva, observado o disposto no parágrafo seguinte.
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§ 6º - Encerrado o prazo de inscrição preliminar, serão encaminhados ao Secretário do Concurso os originais dos 
comprovantes  de  pagamento  da  taxa  de  inscrição  e  a  documentação  relativa  às  inscrições  de  portadores  de 
deficiência.
Art. 24 - Encerrado o prazo para a inscrição preliminar, o Procurador-Geral da República fará publicar edital com 
a relação nominal  dos candidatos inscritos,  indicando o prazo para a  retirada do Cartão de Identificação nas 
Procuradorias da República em que se inscreveram.
Parágrafo único - Na hipótese de abertura de novo concurso quando ainda não concluído o processo seletivo 
anterior,  serão  considerados  inscritos,  independentemente  de  pagamento  de  taxa  de  inscrição  e  ressalvada 
manifestação expressa em contrário, os candidatos aprovados nas etapas até então realizadas do concurso em 
andamento.
SEÇÃO V
COMISSÃO EXAMINADORA
Art. 25 - A Comissão Examinadora terá por Presidente o Procurador-Geral da República e será integrada por dois 
Subprocuradores-Gerais da República e por um jurista de ilibada reputação,  escolhidos pelo Conselho Superior, e 
por um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1º - O Conselho Superior designará entre os Subprocuradores-Gerais da República suplentes para o Procurador-
Geral da República e para os dois Subprocuradores-Gerais da República escolhidos,  os quais poderão auxiliar os 
respectivos titulares em todas as atividades relacionadas ao concurso (art. 27).
§ 2º - A Comissão Examinadora funcionará na Procuradoria Geral da República, em Brasília, Distrito Federal.
Art. 26 - O Presidente da Comissão designará o Secretário do Concurso, entre os membros do Ministério Publico 
Federal,  e os membros das Subcomissões nos Estados e no Distrito Federal,  compostas por três participantes, 
escolhidos, preferencialmente, entre os membros da instituição lotados na respectiva unidade da federação.
§  1º  -  Competirá  ao  Secretário  do  Concurso  expedir  instruções  suplementares  a  serem  observadas  pelas 
Subcomissões Estaduais no tocante às rotinas e procedimentos de execução do processo seletivo bem como aos 
respectivos prazos.
§ 2º  -  A Presidência das Subcomissões será exercida, necessariamente,  por um membro do Ministério Público 
Federal.
Art. 27 - À Comissão Examinadora compete presidir a realização das provas escritas e orais, formular questões, 
argüir os candidatos,  aferir os títulos, atribuir notas, através de cada examinador ou colegiadamente, e apreciar, 
através de manifestação do examinador respectivo submetida ao colegiado, os recursos eventualmente interpostos.
SEÇÃO VI
PROVAS ESCRITAS
Art. 28 - Haverá uma prova escrita objetiva, com duração de 5 (cinco) horas, com 120 (cento e vinte) questões de 
pronta resposta,  divididas em 3 (três) partes, com 40 (quarenta) questões cada, correspondendo cada parte a um 
dos grupos de disciplinas.
§ 1º - Cada questão terá 4 (quatro) alternativas de resposta, a que se acrescentará, exclusivamente na folha de 
respostas,  uma  quinta  alternativa,  destinada  à  manifestação  do  candidato,  necessária  e  obrigatória,   de  que 
desconhece a alternativa correta.  Não assinalada a referida quinta alternativa, a questão deixada sem resposta 
equivalerá a questão com resposta errada para o fim do desconto previsto no parágrafo seguinte.
§ 2º - Na correção da prova objetiva, as questões terão o mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta 
certa para cada conjunto de 4 (quatro) respostas erradas, em cada parte da prova.
Art.  29 - Observado o § 3º  do art.  6º  desta  Resolução,   classificar-se-ão,  prosseguindo no concurso,  os 300 
(trezentos)  candidatos  que  obtiverem  as  maiores  notas,  excluídos  deste  limite  os  candidatos  inscritos  como 
portadores de deficiência e os beneficiadospor decisão judicial não relacionada à inscrição preliminar.
Parágrafo único - Os candidatos empatados na tricentésima classificação serão todos admitidos à etapa seguinte do 
concurso,  ainda que ultrapassado o limite previsto neste artigo.
Art. 30 - O Procurador-Geral da República fará divulgar, até15 (quinze) dias após a realização da prova objetiva, o 
respectivo gabarito oficial, com a indicação das respostas corretas para cada questão, ficando disponível, a partir 
da mesma data, na Internet, o quadro das alternativas assinaladas pelo candidato na folha de respostas,  apurado na 
respectiva leitura ótica.
Art.  31  -  Caberá  recurso,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  contado da  divulgação  referida  no  artigo  anterior,  da 
definição do gabarito oficial, devendo o candidato nesta oportunidade, sob pena de preclusão,  argüir a nulidade de 
questões, por deficiência na sua elaboração,  a incorreção das alternativas apontadas como acertadas e quaisquer 
divergências entre as alternativas indicadas na folha de respostas e aquelas constantes do quadro apurado na leitura 
ótica.
§ 1º - O candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, poderá, nos 2 
(dois) primeiros dias do prazo recursal e na Procuradoria da República na capital da unidade da federação em que 
inscrito, requerer cópia da folha de respostas utilizada na prova objetiva.
§ 2º - Apresentado o requerimento, a Subcomissão Estadual solicitará à Secretaria do Concurso o envio, por fax ou 
outro meio eletrônico, da cópia do documento, que estará à disposição do interessado no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a formalização do pedido.
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Art. 32 - Apreciados os recursos pela Comissão Examinadora, o Procurador-Geral da República fará publicar o 
gabarito oficial com as modificações decorrentes do eventual acolhimento de impugnações bem como o resultado 
da prova objetiva, com a relação dos candidatos classificados (art. 29), de que caberá recurso, também no prazo de 
5 (cinco) dias, exclusivamente na hipótese de erro material na atribuição dos pontos, vedado, assim, o reexame do 
gabarito oficial, inclusive quanto às alternativas objeto de alteração, e do quadro das alternativas assinaladas pelo 
candidato na folha de respostas apurado na respectiva leitura ótica.
Parágrafo  único -  Na hipótese  de resultar  do provimento de recurso a  classificação do recorrente  segundo o 
estabelecido no art.  29, será o mesmo acrescentado à relação de classificados anteriormente divulgada, podendo, 
também neste caso, ser excedido o limite previsto naquele dispositivo.
Art. 33 - As provas subjetivas, compreendendo uma para cada grupo de disciplinas, serão realizadas em 3 (três) 
dias consecutivos,  com a duração de 4 (quatro) horas para cada prova.
§ 1º - As provas subjetivas constarão de duas partes, estando a primeira reservada à redação de texto consistente 
numa das seguintes peças:
a) ato de instauração de ação cível ou penal;
b) parecer aplicável a procedimento judicial;
c) dissertação sobre instituto jurídico correlato a uma ou mais disciplinas de um mesmo grupo.
§ 2º - A segunda parte da prova será composta de 6 (seis)  questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas 
que integram cada um dos grupos.
§ 3º - A primeira parte da prova terá o valor de 40 (quarenta)  pontos e a segunda parte o de 60 (sessenta) pontos, 
sendo de 10 (dez)  pontos o valor de cada questão.
§ 4º - A Comissão Examinadora, a seu critério, poderá, em todas as provas subjetivas ou apenas em algumas 
disciplinas, limitar o número de linhas das respostas tanto da primeira quanto da segunda parte das provas.
Art.  34 - Nas provas escritas,  em qualquer de suas modalidades,   somente  é admitida a consulta a  diplomas 
normativos  quando os  textos  estiverem desacompanhados  de anotações,  comentários,   exposição  de  motivos, 
transcrições jurisprudenciais ou de súmulas.
Art. 35 - Os candidatos devem apresentar-se para a realização das provas escritas com antecedência mínima de 60 
(sessenta)  minutos, na prova objetiva, e de 30 (trinta) minutos, nas provas subjetivas,  munidos do Cartão de 
Identificação e, observado o disposto no § 4º deste artigo, de caneta de tinta indelével nas cores azul ou preta, 
trazendo os textos de consulta com as partes não permitidas  (art. 34) já isoladas, por grampo ou fita adesiva, de 
modo a impedir a sua utilização, sob pena de não poder consultá-los.
§ 1º - Após o horário limite - antecedência de 60 (sessenta)  minutos na prova objetiva e de 30 (trinta) minutos nas 
provas  subjetivas  -  nenhum candidato,  em qualquer  hipótese,  será  admitido  a  fazer  as  provas  e  nem poderá 
ingressar  no  local  do exame,  devendo a Subcomissão  Estadual  providenciar  imediatamente  o  fechamento  de 
portões e portas de acesso.
§ 2º - O horário do fechamento dos portões e portas de acesso será registrado em termo assinado por um membro 
do Ministério Público Federal, preferencialmente da Subcomissão Estadual,  e por 3 (três) candidatos.
§ 3º - O candidato não poderá retirar-se da sala em que estiver realizando a prova antes de decorridos 90 (noventa) 
minutos do respectivo início e deverão permanecer na sala até a entrega da última prova pelo menos 3 (três) 
candidatos.
§ 4º - Se necessário para a máxima eficiência de processo automatizado de correção da prova objetiva, poderá ser 
exigido dos candidatos que obrigatoriamente utilizem no preenchimento da folha de respostas caneta fornecida 
pelo Ministério Público Federal.
§ 5º - Será admitida a utilização de máquina datilográfica,  sem qualquer tipo de memória, nas provas subjetivas, 
devendo o candidato fazer comunicação desse propósito à respectiva Subcomissão Estadual, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, não se incumbindo o Ministério Público Federal de fornecê-la.
§ 6º - Nas provas subjetivas, é vedado ao candidato, sob pena de nulidade da prova, inserir no corpo das provas o 
seu nome, assinatura,  cidade ou qualquer outra anotação que o possa identificar.
§ 7º - Durante a realização das provas, o candidato, sob pena de eliminação, não poderá utilizar-se de telefone 
celular, “pager” ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação bem como de computador portátil, inclusive 
“palms” ou similares, e máquina datilográfica dotada de memória.
Art. 36 - A Comissão Examinadora, as Subcomissões Estaduais e do Distrito Federal e o Secretário do Concurso 
velarão  pela  inviolabilidade  das  provas  a  serem aplicadas,  mantendo-as  em absoluta  segurança,  dispensando 
especial cautela na remessa aos locais de aplicação.
Parágrafo único - As embalagens contendo os cadernos de provas escritas a serem aplicadas serão lacradas e 
rubricadas pelo Secretário do Concurso.
Art.  37  -  Aos  locais  de  aplicação  das  provas  deverá  ser  conduzido  todo  material,  cabendo  à  respectiva 
Subcomissão convidar,  antes da abertura, três dos candidatos presentes para que verifiquem se persistem intactos 
os lacres originários.
§ 1º - Após a aplicação das provas, as folhas de respostas da prova objetiva e os cadernos das provas subjetivas 
utilizados pelos candidatos, serão acondicionados em envelopes lacrados e rubricados por 3 (três) candidatos e 
pela  Subcomissão,  que deverá  providenciar  sua remessa,  no mesmo dia,  ao Secretário  do Concurso,  a  quem 
incumbirá, no caso das provas subjetivas, a respectiva desidentificação.
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§ 2º -  Os candidatos poderão retirar, nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, onde 
tenham prestado a prova, 72 (setenta e duas) horas após a respectiva realização, um caderno da prova objetiva 
entre os utilizados.
Art. 38 - Será mantido o sigilo das provas escritas até serem concluídos os trabalhos de correção, identificação e 
proclamação dos resultados pela Comissão Examinadora.
Art. 39 - A apuração das notas e a identificação da autoria das provas serão feitas pelo Secretário do Concurso.
Art. 40 - Estará automaticamente eliminado do concurso o candidato que faltar a qualquer uma das provas.
Parágrafo único - Não haverá correção de provas do candidato que deixar de comparecer a qualquer uma delas.
Art. 41 - A média das provas escritas será obtida pela média aritmética das notas atribuídas a cada um dos grupos 
de disciplinas em que dividida a prova objetiva (art. 28) e a cada uma das provas subjetivas.
Art. 42 - Em cada etapa do concurso, somente serão publicadas as notas dos candidatos classificados, devendo a 
Secretaria do Concurso disponibilizar na Internet o acesso de todos os candidatos às respectivas notas.
Art. 43 - Divulgado o resultado das provas subjetivas, o candidato, diretamente ou por intermédio de procurador 
habilitado  com  poderes  específicos,  poderá,  nos  2  (dois)  primeiros  dias  do  prazo  recursal  (art.  59)  e  na 
Procuradoria da República da capital da unidade da federação em que inscrito, requerer vista das suas provas, que 
será concedida através de cópia, colocada à disposição do interessado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após a formalização do pedido.
§ 1º - Para atender os requerimentos de vista, a Secretaria do Concurso, depois de concluída a correção das provas 
subjetivas e previamente à divulgação dos respectivos resultados, encaminhará às Subcomissões Estaduais cópia 
das provas.
§ 2º - A vista dos originais dos documentos será concedida exclusivamente na Secretaria do Concurso, em Brasília 
(DF).
SEÇÃO VII
INSCRIÇÃO DEFINITIVA
Art.  44  -  Apurados  os  resultados  das  provas  subjetivas  pela  Comissão  Examinadora,  o  Procurador-Geral  da 
República fará publicar a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas, convocando-os a requererem, no 
prazo de 10 (dez) dias, a inscrição definitiva.
§  1º  -  Julgados  pela  Comissão  Examinadora  os  recursosinterpostos  do  resultado  das  provas  subjetivas,  o 
Procurador-Geral da República publicará edital com a relação complementar dos candidatos aprovados nas provas 
escritas, se for o caso, convocando-os,  igualmente, a requererem, no prazo de 10 (dez) dias, a inscrição
definitiva.
§ 2º - A inscrição definitiva deverá ser requerida na Procuradoria da República na capital da unidade da federação 
em que efetivada a inscrição preliminar, em formulário próprio, assinado pelo candidato ou mediante procurador, 
acompanhado dos seguintes elementos de instrução:
I - diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação (art. 23, § 1º);
II - comprovação de ter completado, à data da inscrição preliminar, 3 (três) anos de exercício de atividade jurídica 
como bacharel em Direito (art. 23, § 1º);
III - título eleitoral e comprovante de manter-se atualizado com os deveres políticos;
IV - certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou carta-patente;
V - certidão dos setores de distribuição criminal dos lugares em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, da 
Justiça Federal,  Justiça Estadual (inclusive Militar, se houver), Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União;
VI - declarações firmadas por membros do Ministério Público,  magistrados, advogados, professores universitários 
e dirigentes de órgãos da administração pública, no total de 5 (cinco), acerca da idoneidade moral do candidato;
VII - títulos que comprovem a capacitação do candidato para exame pela Comissão Examinadora, nos termos do 
art. 49 desta Resolução.
Parágrafo  único  -  A comprovação do  exercício  de  atividade  jurídica  será  feita  por  intermédio  dos seguintes 
documentos:
I - certidões de cartórios e secretarias, publicações, petições protocolizadas ou outro meio igualmente idôneo para 
a  comprovação  da  prática  de  atos  privativos  de  advogado,  não  bastando  a  mera  inscrição  na  Ordem  dos 
Advogados do Brasil;
II - certidão de exercício de cargo, emprego ou função pública,  todos privativos de bacharel em Direito.
Art. 45 - Na conversão em caráter definitivo da inscrição, a Comissão Examinadora e o Secretário do Concurso - 
com o apoio da Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, se entenderem conveniente - apreciarão os 
elementos  que a instruíram, promovendo as diligências  que se fizerem necessárias  sobre a  vida pregressa  do 
candidato, podendo colher elementos informativos junto a quem os possa fornecer e convocar o próprio candidato 
para ser ouvido, a tudo sendo assegurada tramitação reservada.
Parágrafo  único  -  Os  requerimentos  de  inscrição  definitiva  serão  apreciados  pelo  Secretário  do  Concurso, 
observado o disposto no art. 23, § 1º, desta Resolução, cabendo, na hipótese de indeferimento,  recurso para o 
Procurador-Geral da República, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação do edital referido no artigo
seguinte.
SEÇÃO VIII
PROVAS ORAIS E TÍTULOS
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Art. 46 - O Procurador-Geral da República convocará, por intermédio de edital, com antecedência mínima de 7 
(sete)  dias,  os  candidatos com inscrição definitiva  deferida para  submeterem-se às  provas orais,  em Brasília, 
Distrito  Federal,  em  conformidade  com  pontos  sorteados  para  cada  disciplina  no  momento  da  argüição, 
abrangendo os temas constantes dos correspondentes programas. 
Art. 47 - As provas orais efetivar-se-ão com argüição do candidato por um ou mais dos membros da Comissão 
Examinadora,  sobre os temas contemplados na unidade sorteada, em cada disciplina,  e serão registradas em 
gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução.
Art.  48  -  A  média  das  provas  orais  será  obtida  pela  média  aritmética  das  notas  atribuídas  a  cada  uma das 
disciplinas examinadas.
Art. 49 - São admitidos como títulos, para os fins do artigo 5º:
I - produção cultural de autoria individual, no âmbito da ciência jurídica, constante de publicação ou, a critério da 
Comissão Examinadora, “site” na Internet especializados, tais como artigos,  ensaios, monografias, teses e livros;
II - diploma de Mestre ou Doutor em Direito, devidamente registrado;
III - diploma universitário em curso de pós-graduação, em nível de especialização na área jurídica, de no mínimo 
360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento,  desde que devidamente 
reconhecido  ou  autorizado  pelo  Ministério  da  Educação,  constando  tal  aspecto,  necessariamente,  da  certidão 
expedida pela instituição de ensino;
IV - efetivo exercício de magistério superior em disciplina da área jurídica, com recrutamento realizado mediante 
processo seletivo formal, em instituição de ensino superior pública ou reconhecida;
V - exercício em cargo ou função técnico-jurídica, privativos de bacharel em Direito, em órgãos do Ministério 
Público, Judiciário,  Legislativo e do Executivo;
VI - exercício da advocacia;
VII - aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito.
§ 1º - Não são computáveis como títulos, entre outros:
I - o desempenho de função eletiva ou qualquer outro cargo público não constante da discriminação deste artigo;
II - atividades de extensão universitária, programas ou excursõesculturais;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional.
§ 2º - O exercício da advocacia deverá ser comprovado mediante certidões, publicações, petições protocolizadas 
ou outro meio igualmente idôneo, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;
§ 3º - Admitir-se-á apresentação de títulos supervenientes,  desde que entregues, mediante requerimento, até o 
encerramento das provas orais.
Art. 50 - Os títulos serão apreciados em seu conjunto pela Comissão Examinadora, tendo 100 (cem) como nota 
máxima.
SEÇÃO IX
CLASSIFICAÇÃO E NOMEAÇÃO
Art. 51 - Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média de classificação apurada na forma do 
§ 2º do art.  6º desta Resolução.
Parágrafo único - Em caso de empate, a classificação obedecerá a seguinte ordem de preferência:
I - mais elevada média nas provas escritas;
II - mais elevada média nas provas orais;
III - tempo de serviço público federal;
IV - tempo de serviço público em geral; e
V - idade, em favor do mais idoso.
Art. 52 - Os candidatos aprovados serão submetidos a exame de higidez física e mental com o objetivo de aferir se 
as condições físicas e psíquicas são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.
§ 1º -  O local,  horário e demais condições para realização dos exames previstos neste artigo serão objeto de 
instruções complementares,  baixadas pelo Procurador-Geral da República.
§ 2º - Não serão nomeados os candidatos considerados inaptos para o exercício do cargo nos exames de higidez 
física e mental  (Art. 191, LC nº 75/93).
Art. 53 - Concluídos os trabalhos do concurso e apurados pela Comissão Examinadora os seus resultados, fará esta 
o respectivo encaminhamento ao Procurador-Geral da República para fins de homologação,  após manifestação do 
Conselho Superior.
Art. 54 - Os candidatos aprovados, na ordem de classificação,  escolherão a lotação de sua preferência, na relação 
de vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser inicialmente providas 
(Art. 194, § 1º, LC nº 75/93). 
Art.  55 - A recusa do candidato à nomeação determinará o seu deslocamento para o último lugar na lista de 
classificação do concurso.
Art. 56 - Não será nomeado o candidato aprovado que, à data, houver atingido a idade de 65 (sessenta e cinco) 
anos.
SEÇÃO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 57 - Os candidatos arcarão com todas as despesas decorrentes do deslocamento para a realização das provas 
escritas e orais, para atender a convocações da Comissão Examinadora ou para a efetivação dos exames previstos 
nos arts. 12, caso necessário, 14 e 52 da presente Resolução.
Art. 58 - As divulgações referentes ao concurso serão feitas no Diário Oficial da União.
Parágrafo único - A Secretaria do Concurso procurará dar ampla divulgação às informações relativas ao processo 
seletivo poroutros meios, especialmente por intermédio da Internet, no endereço http://www.pgr. mpf.gov.br.
Art. 59 - Além dos recursos previstos nas disposições antecedentes desta Resolução, caberá recurso à Comissão 
Examinadora dos resultados das provas subjetivas e das provas orais bem como do resultado final do concurso, 
sempre no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação respectiva.
§ 1º - Em nenhuma hipótese caberá recurso de decisão que apreciar outro recurso.
§ 2º - O recurso será protocolizado na Procuradoria Geral da República ou nas Procuradorias da República na 
capital dos Estados e no Distrito Federal.
§  3º  -  O recurso será  interposto  por  petição,  que  conterá  o  nome e  a  qualificação  do recorrente,  fazendo-se 
acompanhar,  imprescindivelmente,   das respectivas razões,  as quais deverão ser apresentadas em páginas sem 
identificação  do  recorrente  e  individualizadas,   específicas  para  cada  questão  impugnada,  sob  pena  de  não 
conhecimento.
§ 4º - Aplicam-se a todos os recursos previstos nesta Resolução,  no que couberem, as normas dos parágrafos 
anteriores.
Art. 60 - Estarão impedidos de exercer funções na Secretaria do Concurso e nas Subcomissões Estaduais e de 
participar das atividades de coordenação, supervisão, fiscalização e execução do concurso membros ou servidores 
do  Ministério  Público  Federal  que  tenham cônjuge,  companheiro  ou  parente  até  o  terceiro  grau  inscrito  no 
processo seletivo ou que lecionem em cursos preparatórios específicos ou não.
Art. 61 - A equipe de supervisão e fiscalização das provas escritas em cada Estado terá o número de componentes 
estabelecido  pelo  Secretário  do  Concurso,  considerados  o  número  de  candidatos  e  as  condições  do  local  de 
aplicação das provas e  atendidas,  ainda,  a seu critério,  eventuais  peculiaridades  locais,  objeto  de justificação 
escrita da Subcomissão Estadual.
Parágrafo único - Nas hipóteses em que absolutamente insuficiente em determinado local o número de membros 
ou servidores,  o Secretário do Concurso, diante de justificação escrita da Subcomissão Estadual, autorizará o 
deslocamento  de membros e  servidores,   que perceberão diárias,  sem prejuízo da eventual  remuneração pela 
função desempenhada, assegurado, se for o caso, o pagamento de passagens ou o ressarcimento das despesas de 
transporte.
Art.  62  -  Toda  a  documentação  concernente  ao  concurso  será  confiada  ao  Secretário  do  Concurso,  até  sua 
completa execução, sendo,  após, arquivada por 1 (um) ano, quando, inexistindo procedimento judicial, as provas 
e o material inaproveitável serão incinerados.
Art. 63 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador- Geral da República, que, se entender necessário, 
ouvirá o Conselho Superior.
Art. 64 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução CSMPF nº 75, de 4 de maio de 2004.
Brasília, 24 de maio de 2005.
CLAUDIO LEMOS FONTELES, Presidente
ANTONIO FERNANDO
DELZA CURVELLO
ELA WIECKO
ROBERTO GURGEL
HELENITA ACIOLI
EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
SANDRA CUREAU
MARIA CAETANA CINTRA SANTOS
ALCIDES MARTINS

28. RESOLUÇÃO N. 136/2005, DE 04 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SECRETARIA 
DO TRIBUNAL PLENO (DOU 09.8.2005, Seção 1, pp. 687-391).
CERTIFICO  E  DOU FÉ que  o  Egrégio  Pleno  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em sessão  ordinária  hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
presentes os Ex.mos Srs. Ministros Ronaldo Lopes Leal, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, Corregedor- 
Geral da Justiça do Trabalho, José Luciano de Castilho Pereira,  João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos 
Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes 
Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Terezinha Matilde Licks, 
RESOLVEU, por unanimidade, editar a Instrução Normativa nº 29, que dispõe sobre a prioridade na tramitação 
dos processos em que é parte pessoa portadora de deficiência, nos termos a seguir transcritos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 29 DO TST
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Dispõe sobre a prioridade na tramitação dos processos em que é parte pessoa portadora de deficiência.
Considerando o teor do Ofício nº 427/2005/PFDC/MPF,  oriundo do Ministério Público Federal - Procuradoria 
Federal  dos  Direitos  dos  Cidadãos,  que requer  prioridade de tramitação nos feitos em que estejam em causa 
direitos de pessoas com deficiência, e Considerando o disposto no art. 9º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, estabelecendo que a "Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras 
de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de 
seus direitos individuais e sociais, bem como sua integração social", resolve:
Art.  1º  Assegurar,  no  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  prioridade  na  tramitação  dos  processos  cuja  parte  ou 
interveniente seja pessoa portadora de deficiência, desde que a causa discutida em juízo tenha como fundamento a 
própria deficiência.  
Parágrafo único. Considera-se pessoa portadora de deficiência
a que se enquadra nas categorias definidas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
Art. 2º A prioridade será concedia mediante requerimento da parte ou interveniente, que deverá juntar ao pedido 
atestado médico comprovando sua condição.
I- O pedido será dirigido ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao Presidente de Turma ou ao relator do 
processo,  conforme as normas de competência.
II-  O atestado médico referido no caput  deste artigo deverá indicar  a deficiência,  de acordo com os critérios 
constantes do art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e art. 5º do Decreto nº 5.296/2004.
Art. 3º A garantia de prioridade estende-se ao atendimento imediato, nas Secretarias e Subsecretarias desta Corte, 
da pessoa portadora de deficiência.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 04 de agosto de 2005
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária
<!ID828090-0>

29. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 907/2002 (*).  *Republicada em face das alterações introduzidas pela Resolução 
Administrativa n. 1046/2005.
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoje 
realizada,  sob  a  Presidência  do Ex.mo Ministro  Presidente,  Francisco  Fausto,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira 
de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França,  João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, 
Carlos Alberto Reis de Paula, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira,  Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e o Ex.mo Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso,  
Considerando  que  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho  é  o  órgão  de  cúpula  da  Justiça  do  Trabalho,  conforme 
hierarquia prevista nos art. 111 da Constituição da República e 644 da Consolidação das Leis do Trabalho;  
Considerando que, em face dessa graduação, compete, privativamente,   ao Tribunal Superior do Trabalho, no 
âmbito da Justiça do Trabalho e nos termos do art. 96, inciso II, da Constituição da República, propor ao Poder 
Legislativo, observado o disposto no art.  169 da mesma Carta Magna, a alteração do número de membros dos 
tribunais inferiores; a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos juízes, 
inclusive dos tribunais inferiores; a criação e a extinção dos tribunais inferiores;  
Considerando  que,  em  virtude  dessas  disposições  constitucionais,   o  art.  646  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho continua em plena vigência, já que perfeita a sua consonância com o texto constitucional,  ao preceituar 
que "os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, 
sob a orientação do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho"; 
Considerando que o art. 111, § 3º, da Constituição da República preceitua que "a lei disporá sobre a competência 
do Tribunal Superior do Trabalho";
Considerando que o art. 654, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao estabelecer que os concursos públicos 
de provas e títulos destinados ao preenchimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto serão organizados "de 
acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior  do Trabalho",  foi  recepcionado pela Constituição 
vigente, já que prescreve uma regra de competência;
Considerando ser de toda a conveniência que as instruções para o concurso destinado ao provimento de cargo de 
Juiz do Trabalho Substituto guardem uniformidade em todo o território nacional,   principalmente no que diz 
respeito  à  preparação  jurídica  dos  futuros  magistrados,  para  garantir-lhes  um  elevado  grau  de  qualificação 
intelectual e profissional;
Considerando a conveniência  de aprimoramento de tais  instruções,   ainda que transitoriamente,  enquanto não 
sobrevém a instalação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho, 
bem assim a necessidade de atualização do programa do Concurso, adaptando-o à evolução da Ciência Jurídica,
R E S O L V E baixar as seguintes Instruções destinadas a regular o referido concurso:
Art.  1º  O ingresso  na  Magistratura  do  Trabalho  far-se-á  no  cargo  de  Juiz  do  Trabalho  Substituto,  mediante 
aprovação em concurso público de provas e títulos e nomeação por ato do Presidente do Tribunal Regional do 
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Trabalho respectivo,  sendo exigidos do bacharel  em Direito,  na data da nomeação,  três  anos,  no mínimo,  de 
atividade jurídica, nos termos do artigo 35.
Art. 2º O concurso a que se refere o artigo anterior será realizado pelo Tribunal do Trabalho da respectiva Região, 
de acordo com estas Instruções e as normas legais aplicáveis.
Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho ou o respectivo Órgão Especial, onde houver, determinará a realização do 
concurso,  desde que ocorra qualquer das seguintes hipóteses:
a) extinção do prazo de validade do último concurso realizado;
b) conveniência de realização imediata de novo concurso,  mesmo antes da nomeação de todos os candidatos 
anteriormente aprovados.
Parágrafo único. No caso da alínea "b" deste artigo, os candidatos anteriormente aprovados terão preferência, para 
fins de nomeação,  sobre os candidatos aprovados no novo concurso.
Art. 4º No ato em que determinar a realização do concurso,  o Tribunal ou o Órgão Especial designará Comissão 
composta de seu Presidente, de um de seus juízes togados e de um representante indicado pela Seção da Ordem 
dos Advogados do Brasil da sede da Região, cabendo ao primeiro a presidência dos trabalhos.
§ 1º Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente do Tribunal; o juiz 
togado, pelo seu suplente; o representante da OAB, por outro advogado que a entidade tenha indicado.
§ 2º O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu suplente serão indicados pela Seccional Estadual da 
Ordem dos Advogados do Brasil onde estiver sediado o Tribunal.
§ 3º O Presidente da Comissão de Concurso designará, para servir como Secretário, um dos servidores lotados na 
sede da respectiva Região.
Art.  5º  Compete  à  Comissão  tomar  todas  as  providências  relativas  à  realização  do  concurso  e  designar  as 
Comissões Examinadoras,  em número igual ao das provas a serem realizadas, ad referendum do Tribunal em sua 
composição plenária ou de seu Órgão Especial.
Art. 6º Compete ao Secretário da Comissão auxiliá-la em tudo quanto se tornar necessário e prestar assistência às 
Comissões Examinadoras.
Art. 7º A inscrição será aberta mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e dos Estados compreendidos 
na jurisdição do TRT, por 03 (três) vezes, com intervalo de, pelo menos, 05 (cinco)  dias entre cada publicação e 
afixado no quadro de avisos e editais doTribunal, facultada a divulgação por qualquer outro meio de comunicação.
§ 1º Do aviso constarão:
I - a remissão à Resolução Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho que rege o concurso para o cargo de 
Juiz do Trabalho Substituto, com indicação da data da respectiva publicação no Diário da Justiça da União;
II - os locais onde poderá ser encontrado o Edital de Concurso.
III - prazo para inscrição.
§ 2º A Comissão, na medida do possível, diligenciará no sentido de que a abertura da inscrição seja também 
divulgada nos órgãos de imprensa e na sede de outros Regionais.
Art. 8º Constarão do edital, obrigatoriamente:
a) o prazo de inscrição, que será de, no mínimo, 30 (trinta)  dias, contados da última publicação do aviso no Órgão 
Oficial da União;
b) a relação dos documentos necessários à inscrição;
c)  a  composição  da  Comissão  de  Concurso  e  das  Comissões  Examinadoras,  inclusive  com  os  respectivos 
suplentes;
d) a indicação das provas a serem realizadas, com especificação de sua natureza, e do programa do concurso 
elaborado pelo Tribunal Superior do Trabalho para cada disciplina;
e) as informações consideradas necessárias ao perfeito esclarecimento dos interessados.
Art.  9º  O requerimento  de  inscrição  será  dirigido,  por  escrito,   pelo  candidato  ou  procurador  habilitado,  ao 
Presidente da Comissão de Concurso.
§  1º  No  ato  da  inscrição  preliminar,  o  interessado  exibirá  documento  oficial  de  identidade  e  apresentará 
declaração, segundo modelo aprovado pela Comissão de Concurso, na qual, sob as penas da lei, indicará:
a) que é brasileiro (art. 12 da Constituição da República);
b) que é diplomado em Direito, mencionando o nome do estabelecimento onde se graduou, a data da expedição do 
diploma e o número e a data do respectivo registro;
c) que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do serviço militar;
d) que goza de boa saúde;
e) que não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;
f) que não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
g) que tem conhecimento das exigências contidas nas presentes instruções e com as quais está de acordo;
§ 2º Se pretender concorrer às vagas de que trata o art. 40 da presente Resolução, deverá declarar-se, sob as penas 
da lei, pessoa portadora de deficiência, nos termos em que a considera o art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União, de 21/12/1999;
a) se for o caso, juntar ao requerimento de inscrição preliminar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID) e à provável causa da deficiência.
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§ 3º No mesmo ato, o interessado fornecerá (02) dois retratos de frente, tamanho 3 X 4 centímetros, e indicará 
nome e  endereço de  03  (três)  pessoas  (autoridades  ou  professores  universitários)  que possam,   a  critério  da 
Comissão de Concurso, prestar informações sobre o requerente.
§  4º  O interessado fornecerá,  ainda,  em ordem cronológica,   os  períodos  de atuação  como juiz,  membro do 
Ministério Público,  advogado ou titular de função técnico-jurídica, pública ou privada,  precisando o local e a 
época de exercício de cada um deles e nomeando as principais autoridades com as quais serviu ou esteve em 
contato, bem como os seus endereços atuais e o número dos respectivos telefones.
§ 5º Aos candidatos inscritos será fornecido cartão de identidade.
§ 6º Para a inscrição definitiva, a ser feita após aprovação na primeira prova escrita (alínea "a" do art. 15 e seu § 
1º), a Comissão de Concurso exigirá do candidato habilitado à segunda fase, inclusive do candidato portador de 
deficiência, os documentos relativos à confirmação das declarações das alíneas "a" a "g", do parágrafo 1º, pelo 
modo, forma, prazo que estabelecer, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva.
§ 7º O candidato que estiver no exercício de cargo da Magistratura e do Ministério Público da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e Territórios fica dispensado do cumprimento das exigências das alíneas "c", "e" e "f".
§ 8º Será processada como inscrição de candidato normal a requerida por aquele que invoque a condição de 
deficiente, mas deixe de atender, em seus exatos termos, às exigências previstas no parágrafo
2º, caput, e alínea "a".
§ 9º O candidato portador de deficiência, que necessite de tratamento diferenciado para se submeter às provas, 
deverá requerêlo,  por escrito, à Comissão de Concurso, no ato da inscrição preliminar,  indicando claramente, 
para tanto, quais as providências especiais de que carece.
Art. 10. No requerimento de inscrição preliminar, o candidato consignará seu endereço particular, local de trabalho 
e número do telefone, se for o caso, para que lhe sejam feitas comunicações referentes aos atos do concurso.
Art. 11. Os requerimentos de inscrição serão autuados separadamente.
Art. 12. A comprovação do estado de saúde do candidato,  para o fim da inscrição definitiva a que se refere a 
alínea  "d"  do  §  1º  do  art.  9º,  será  feita  através  de  atestado  médico  de  clínico  geral,   importando  sua  não 
apresentação  ou  desconformidade  com  a  declaração  no  indeferimento  da  inscrição  definitiva,  nulidade  da 
aprovação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.
Parágrafo  único.  A comprovação a  que se refere  o  caput  deste  artigo não exime o candidato  que vier  a  ser 
aprovado em definitivo no concurso de submeter-se aos exames médicos e laboratoriais exigidos para a posse em 
cargo público, quando esta ocorrer.
Art.  13.  A Comissão  de  Concurso  investigará  a  idoneidade  moral  do  candidato,  deferindo  ou  indeferindo  a 
inscrição definitiva,   tendo em vista os requisitos do art.  9º destas Instruções e o resultado obtido através da 
investigação sobre a conduta do candidato. 
Parágrafo único. Garantido à Comissão de Concurso o sigilo da fonte de informação, o candidato, se o desejar, terá 
notícia dos motivos do indeferimento da inscrição.
Art. 14. A Comissão de Concurso fará publicar, uma única vez, no Diário Oficial da União e do Estado ou dos 
Estados compreendidos na jurisdição do respectivo Tribunal Regional, a lista dos candidatos inscritos.
Art. 15. O concurso constará de 05 (cinco) fases realizadas sucessivamente na seguinte ordem:
a)  prova  escrita  de  Direito  do  Trabalho,  Direito  Processual  Civil,  Direito  Processual  do  Trabalho,  Direito 
Previdenciário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Internacional e Comunitário, 
Direito Civil e Direito Comercial;
b) prova escrita de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Processual 
Civil, Direito Administrativo e Direito Civil;
c) prova prática - elaboração de uma sentença trabalhista;
d) prova oral de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional e Direito Processual 
Civil;  e) prova de títulos.
§ 1º A primeira prova escrita (alínea "a"), englobando todas as matérias, constará de 100 (cem) questões objetivas, 
cada uma delas obrigatoriamente com 05 (cinco) alternativas, das quais apenas 01  (uma) correta. As questões 
serão agrupadas, preferencialmente,  por disciplina ou explicitar-se-á sob a ótica de que disciplina a questão é 
formulada. Esta prova será realizada em 2 (duas) etapas de 50 (cinqüenta)  quesitos cada e em dias consecutivos, 
para todos os candidatos.
§ 2º Na aferição da prova prevista na alínea "a", as questões terão o mesmo valor, sendo considerado aprovado o 
candidato que:  acertar pelo menos 50 (cinqüenta) questões;
b) estiver classificado entre os 200 (duzentos) primeiros candidatos.  
§ 3º - No caso de empate na 200ª (ducentésima) posição,  serão convocados para a 2ª fase todos os candidatos que, 
nessa posição,  tenham obtido a mesma nota.
§ 4º - O candidato que obtiver, por meio de recurso, nota igual ou superior à que definiu a 200ª (ducentésima) 
posição, não prejudicará os que, na primeira publicação, já tenham obtido a classificação.
§ 5º - As provas das fases previstas nas alíneas "a" a "d" do art. 15 terão caráter eliminatório.
Art. 16. A Comissão de Concurso desempenhará as funções de Comissão Examinadora da prova de títulos.
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Art. 17. As demais Comissões Examinadoras serão compostas de 03 (três) membros, dos quais 02 (dois) indicados 
pela Comissão de Concurso dentre juristas, juízes ou não, e 01 (um) pela Seção da Ordem dos Advogados do 
Brasil, observado o disposto no § 2º do artigo 4º.
Parágrafo único. Haverá igual número de membros suplentes que poderão ser convocados, independentemente de 
afastamento ou impedimento do titular, para auxiliar na elaboração, aplicação e correção de qualquer das provas.
Art. 18. Os candidatos poderão impugnar, no prazo de 8  (oito) dias, contado do deferimento de sua inscrição 
provisória,  a  composição  das  Comissões  de  Concurso  e  Examinadoras,  mediante  petição  escrita  dirigida  ao 
Tribunal ou Órgão Especial.
§ 1º Constitui razão de impedimento dos componentes das Comissões de Concurso e Examinadoras a amizade 
íntima, a inimizade capital e o parentesco até terceiro grau com qualquer dos candidatos. Igualmente constitui 
impedimento o vínculo funcional entre membro de Comissão Examinadora e candidato que lhe preste serviço 
diretamente.
§ 2º Julgada procedente a impugnação, far-se-á a substituição imediata do impugnado.
Art.  19. O programa para a prova oral da alínea "d" do art.  15 constará,  no mínimo, de 40 (quarenta) e, no 
máximo, de 60  (sessenta) pontos e será elaborado pela Comissão Examinadora respectiva para efeito de sorteio, 
com a antecedência prevista no art.  24.
Art. 20. Os títulos serão apresentados pelos candidatos que obtiverem aprovação nas provas escritas e oral, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da divulgação do resultado desta.
§  1º  Os  títulos  serão  apreciados  em conjunto  (art.  16),  tendo  como gabarito  de  pontos  o  estabelecido  pela 
Comissão respectiva.
§ 2º Somente serão considerados os títulos obtidos até a data prevista para o término das inscrições provisórias.
Art. 21. Consideram-se títulos:
a) trabalhos jurídicos reveladores da cultura geral do candidato,  como livros, ensaios, teses, estudos, monografias 
etc;
b) exercício do magistério em curso jurídico;
c) exercício de cargo de Magistratura, Ministério Público ou para cujo desempenho se pressuponha conhecimento 
jurídico;
d) aprovação em concurso para os cargos a que aludem as alíneas "b" e "c" deste artigo;
e) conclusão de cursos de pós-graduação em matéria jurídica;
f) participação ativa em congressos jurídicos, com proferimento de conferência, defesa de tese, participação em 
painel ou comissão;
g) o curriculum universitário de aluno laureado em Faculdade de Direito;
h) outros documentos que, a juízo da Comissão de Concurso,  revelem cultura jurídica e valorizem o curriculum 
vitae do candidato.
§ 1º Não constituem títulos:
a) mero exercício de função pública para a qual não se exija conhecimento especializado em Direito;
b) trabalho cuja autoria exclusiva do candidato não possa ser apurada;
c) certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza,  quando a aprovação do candidato resultar de mera 
freqüência;
d) atestados de capacidade técnica ou de boa conduta profissional;
e) trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recursos,  etc.).
§ 2º A comprovação dos títulos relacionados pelo candidato deve ser feita através de documento considerado hábil 
pela Comissão de Concurso.
Art. 22. A prova escrita do art. 15, alínea "a", será préelaborada pela Comissão Examinadora, com o indispensável 
sigilo,  constando de questões sobre a matéria contida nos programas do concurso, de modo a permitir a avaliação 
do conhecimento jurídico dos candidatos.
Art. 23. A prova prática, que constará de sentença trabalhista,  com base em proposição pré-elaborada, consistirá 
na solução objetiva de caso concreto e visará à avaliação do conhecimento especializado do candidato e o seu 
desempenho como julgador.
Art. 24. Na prova oral, o candidato discorrerá e responderá a perguntas da Comissão Examinadora, a juízo desta, 
em ato público,  na sede do Tribunal, sobre ponto do programa sorteado com a antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, a juízo da Comissão Examinadora.
Art. 25. As provas escritas e a prova prática terão a duração de 04 (quatro) horas, cada uma, e, na prova oral, que 
não excederá de 60 (sessenta) minutos para cada candidato, o tempo será dividido,  proporcionalmente, entre os 
membros da Comissão Examinadora.
Art. 26. Durante a realização das provas será proibida a consulta a quaisquer anotações, sendo facultado recorrer a 
textos legais sem comentários ou notas explicativas, exceto quanto à prova da alínea "a" do art. 15.
Art. 27. A Comissão de Concurso comunicará aos candidatos o calendário das provas, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias,  considerando-se desclassificado o candidato que infringir o disposto no artigo anterior ou que 
não se apresentar no dia, hora e lugar previamente designados para realização de quaisquer das provas.
Art. 28. Os candidatos terão ingresso no recinto e serão chamados para sorteio do ponto da prova oral na ordem de 
inscrição,  devendo exibir, no ato, o cartão de identidade previsto no parágrafo 5º do art. 9º destas Instruções.
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Art.  29. A Comissão de Concurso providenciará para que as provas escritas e prática cheguem às Comissões 
Examinadoras sem identificação.
§ 1º O candidato, ao entregar a prova, receberá comprovante de seu comparecimento.
§ 2º O candidato que tornar identificável a prova será sumariamente desclassificado.
Art. 30. Os examinadores entregarão ao Secretário da Comissão de Concurso, em sobrecartas fechadas, as notas 
das provas previstas nas alíneas "b" e "c" do art. 15, segundo a ordem de numeração da entrega das provas. Cada 
examinador atribuirá nota individual, em relação a cada prova, podendo oscilar de 0 (zero) a 10  (dez), expressa 
necessariamente  em  número  inteiro.  Não  será  permitido  o  fracionamento,  quer  da  correção,  quer  da  nota 
individual.
§ 1º É vedado ao examinador lançar na prova qualquer observação,  nota ou cota interlinear.
§ 2º Concluída a correção de cada prova por todos os examinadores,  a Comissão de Concurso, em sessão pública,  
abrirá os envelopes. O Secretário da Comissão de Concurso apurará a média das notas conferidas aos candidatos, 
pelos examinadores, que poderá ser fracionária, sendo de imediato proclamado o resultado.
§ 3º É vedado, a qualquer título, o arredondamento de médias,  inclusive da média final.
§ 4º A identificação da prova objetiva ocorrerá também em sessão pública, presentes a Comissão de Concurso e a 
respectiva Comissão Examinadora.
Art. 31. Considerar-se-á, de logo, eliminado o candidato que,  em qualquer uma das provas de que tratam as 
alíneas "b" a "d" do art.  15, obtiver média inferior a 05 (cinco).
Parágrafo  único.  O concurso de títulos  não é eliminatório.  Os pontos  obtidos,  de 0 (zero)  a  10 (dez),  serão 
somados à média final do candidato para efeito de classificação.
Art. 32. Será considerado aprovado o candidato que, nas provas das alíneas 'b' a 'd' do art. 15, obtiver média final 
igual ou superior a 5 (cinco).
§ 1º A classificação dos candidatos far-se-á em função da média aritmética obtida, apurando-se esta pela soma das 
notas alcançadas nas provas das alíneas 'b' a 'd' do art. 15, dividido o resultado por 3 (três), à qual serão acrescidos 
os pontos pertinentes à prova de títulos.
§ 2º Em caso de empate, caso haja candidatos maiores de 60  (sessenta) anos, o primeiro critério de desempate será 
a idade, dandose preferência ao de idade mais elevada.
§ 3º Persistindo o empate, após o somatório das notas obtidas na prova de títulos, terá preferência, na ordem de 
classificação, o candidato que, sucessivamente, houver obtido melhor nota nas provas indicadas nas alíneas 'c', 'b', 
'd' e 'e' do art. 15 destas Instruções nessa ordem.
§ 4º Remanescendo candidatos empatados com menos de 60 anos, terá preferência o candidato de idade mais 
avançada." (NR)
Art. 33. A Comissão do Concurso enviará a relação dos candidatos aprovados, segundo a ordem de classificação, 
ao Tribunal Regional do Trabalho ou Órgão Especial, para efeito de homologação e proclamação do resultado, em 
sessão pública, anunciada pelo Diário Oficial do lugar em que se realizou o concurso, com a antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 34. Homologado o concurso, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho providenciará a publicação do 
nome dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, no Diário Oficial do lugar em que se realizou o 
concurso e no Diário Oficial da União. 
Parágrafo  único.  A  relação  dos  candidatos  que  não  lograram  aprovação,  em qualquer  das  provas,  não  será 
divulgada.
Art. 35. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, no 30º (trigésimo) dia após a publicação da homologação 
do  concurso,   procederá  à  nomeação  dos  candidatos  aprovados,  para  preenchimento  das  vagas  existentes, 
observada a ordem rigorosa de classificação e a comprovação de que possuam, na data da nomeação, três anos, no 
mínimo, de atividade jurídica.
§ 1º A data de nomeação será prorrogada para o 1º (primeiro)  dia útil seguinte à do vencimento se recair em dia 
em que não há expediente no Tribunal.
§ 2º Todos os candidatos aprovados no concurso deverão apresentar a documentação comprobatória do tempo de 
atividade jurídica até a data designada para a primeira nomeação.
§ 3º Ressalvada a hipótese do § 4º, os candidatos aprovados e que não provem, na data da nomeação, os 3 (três) 
anos  de  atividade  jurídica  de  que  trata  este  artigo  não  serão  desclassificados  imediatamente  e  poderão  ser 
nomeados para vagas que surgirem durante o prazo de validade do concurso, desde que, nesse período, completem 
o mencionado requisito temporal, mantida a ordem rigorosa de classificação.
§ 4º Se não houver candidatos aprovados em número suficiente para preenchimento das vagas existentes, que 
atendam à exigência de três anos de atividade jurídica, o concurso perderá a validade.
§ 5º Considera-se atividade jurídica o efetivo exercício,  por prazo não inferior a 3 (três) anos, ainda que não 
consecutivos:
a) da advocacia, sob inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;
b) de cargo, emprego ou função pública, ou magistério jurídico,  privativos de bacharel em Direito, sejam efetivos, 
permanentes ou de confiança; e
c) na condição de bacharel em Direito, de cargo, emprego ou função pública de nível superior, com atividades 
eminentemente jurídicas.
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§ 6° A atividade jurídica, como advogado, sem contar estágio,  será comprovada mediante certidão expedida por 
cartórios ou secretarias judiciais relativamente aos processos em que haja funcionado o candidato, ou por cópia 
autenticada de atos privativos, e,  em qualquer caso, acompanhada de certidão de inscrição na OAB,  relativa a 
todo o período.
§  7º  Considera-se  efetivo  exercício  da  atividade  de  advocacia  a  participação  anual  mínima  em  cinco  atos 
privativos de advogado  (Lei nº 8.906, de 04.07.1994, art. 1º), em causas distintas.
§ 8º A comprovação de exercício de atividade jurídica, nos demais casos, dar-se-á mediante apresentação de cópia 
do respectivo ato de nomeação, contratação ou designação acompanhada da norma legal ou ato normativo outro 
que discipline os requisitos do cargo,  emprego ou função, ou mediante certidão ou declaração fornecida pelo 
órgão ou entidade competente, sob as penas da lei.
Art. 36. O Secretário da Comissão de Concurso lavrará atas de todos os atos praticados, mantendo sob sua guarda 
a documentação relativa ao concurso e, mediante despacho do Presidente da Comissão,  recolhê-las-á ao arquivo 
do  Tribunal,  após  concluídos  os  trâmites  do  concurso.  Encerrado  o  prazo  de  validade  do  concurso,  a 
documentação poderá ser destruída.
Art.  37.  O concurso será válido pelo prazo de 02 (dois) anos,  contado da publicação da lista  definitiva dos 
candidatos aprovados,  podendo ser prorrogado uma única vez, no máximo por igual prazo,  a critério exclusivo do 
Tribunal Regional ou Órgão Especial.
§  1º  A  nomeação  para  as  novas  vagas  abertas  durante  o  período  de  validade  do  concurso  dar-se-á  no  30º 
(trigésimo) dia,  contado a partir da data de abertura da vaga, observada a ordem de classificação no concurso e o 
disposto no § 1º do art. 35º.
§ 2º Sempre que houver nova vaga aberta durante a vigência do concurso haverá a publicação, no Diário Oficial da 
União,  da data  em que se  dará  a  nomeação  para  preenchimento da vaga  respectiva,   devendo os  candidatos 
aprovados comprovar a exigência relativa à atividade jurídica, nos termos do § 2º do artigo 35.
Art.  38.  O candidato recolherá ao Tesouro Nacional,  em conta do Banco do Brasil  S.A. a  ser  indicada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho no edital do concurso, taxa de inscrição no valor de 1,5%  (um vírgula cinco por 
cento) da remuneração do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, admitido arredondamento de centavos para real, 
cujo comprovante deverá ser anexado ao requerimento de que trata o art. 9º desta Resolução.
Parágrafo único. As despesas efetuadas na realização do concurso obedecerão às normas de direito financeiro 
aplicáveis e integrarão a tomada ou prestação de contas dos responsáveis junto ao Tribunal de Contas da União.
Art. 39. Todas as despesas referentes a viagens, cursos, alimentação,  estada para a realização de provas e ao 
atendimento  a  qualquer  convocação  do  Presidente  do  Tribunal,  da  Comissão  de  Concurso  e  das  Bancas 
Examinadoras, correrão por conta exclusiva do candidato.
Art. 40. Reservar-se-ão às pessoas portadoras de deficiência 10% (dez por cento) do total de vagas oferecidas no 
edital do concurso, arredondado para o número inteiro imediatamente superior,  caso fracionário o resultado da 
aplicação do percentual.
§ 1º Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
§ 2º O candidato portador de deficiência aprovado na prova a que se refere a alínea "c" do art. 15 submeter-se-á, 
em dia e hora designados pela Comissão de Concurso, sempre antes da realização da prova oral, à avaliação de 
Comissão Multiprofissional quanto à existência e compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à 
função judicante.
§ 3º A Comissão Multiprofissional, designada pela Comissão de Concurso, será composta por 02 (dois) médicos e 
03 (três) juízes do Tribunal Regional do Trabalho, cabendo ao mais antigo destes presidi-la.
§ 4º A Comissão Multiprofissional, necessariamente até 03  (três) dias antes da data fixada para a realização da 
prova oral,  proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente e sobre a sua aptidão 
para o desempenho do cargo.
§ 5º A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá solicitar parecer de profissionais capacitados na área da 
deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.
§ 6º Concluindo a Comissão Multiprofissional pela inexistência da deficiência ou por sua insuficiência, passará o 
candidato a concorrer às vagas não reservadas.
§ 7º O candidato portador de deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas, utilizando-se das vagas reservadas 
somente quando,  tendo sido aprovado, for insuficiente a classificação obtida no quadro geral de candidatos para 
habilitá-lo à nomeação.
§ 8º Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que tange ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local de aplicação das provas, ressalvada, 
quanto à forma de prestação das provas,  a deliberação da Comissão de Concurso ao requerimento previsto no
art. 9º, § 9º.
§ 9º Não preenchidas por candidatos portadores de deficiência as vagas reservadas, serão ocupadas pelos demais 
candidatos habilitados, com estrita observância da ordem de classificação no concurso.
§ 10º A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para os 
demais candidatos.
Art. 41. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Concurso.
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Art. 42. Estas Instruções entrarão em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Os concursos abertos até a data de vigência destas Instruções deverão reger-se pelas anteriores.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Resoluções Administrativas nº 116/82, 14/82, 
07/92, 10/89,  73/91, 20/92, 174/95, 324/96, 492/98, 100/94 e 111/94, do Tribunal Superior do Trabalho.
Sala de Sessões, 21 de novembro de 2002.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária
(*) Republicação em face das alterações introduzidas pela Resolução Administrativa nº 1046/2005
ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 907/2002
PROGRAMA PARA CONCURSO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (*)
· DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
1) Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza,  funções, autonomia.
2)  Fundamentos  e  formação  histórica  do  Direito  do  Trabalho.   Tendências  atuais  do  Direito  do  Trabalho. 
Flexibilização. Desregulamentação.
3) Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e suas soluções.
4) Hermenêutica: interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. Métodos básicos de exegese. O 
papel da eqüidade.  Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. Revogação.  Irretroatividade. Direito 
adquirido.
5) Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do Trabalho. Distinção entre princípio e 
norma.
6) Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia.
7) Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia: elementos componentes; natureza 
jurídica.
8) Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual,  temporário, avulso. Portuário. Lei nº 8.630/93. 
Estágio. Cooperativas de mão-de-obra. Contratos de trabalho por equipe.
9) Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados:  trabalhadores intelectuais, exercentes de cargos de 
confiança. Os diretores e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. Empregado doméstico.
10)  Empregador:  conceito,  caracterização.  Cartório  não  oficializado.   Empresa  e  estabelecimento.  Grupo 
econômico. Sucessão de empregadores. Consórcio de empregadores. Situações de responsabilização empresarial.
11) Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador rural.
12)  Terceirização  no Direito  do Trabalho.  Terceirização lícita  e  ilícita.  Trabalho temporário.  Entes  estatais  e 
terceirização. Responsabilidade na terceirização.
13) Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação,  caracterização. Trabalho voluntário. Morfologia 
do contrato.  Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais.
14) Modalidades de contratos de emprego. Tipos de contratos a termo. Contrato de experiência  e período de 
experiência. Contrato de emprego e contratos afins. Diferenças entre contratos de trabalho e locação de serviços, 
empreitada,  representação  comercial,  mandato,   sociedade  e  parceria.  Pré-contratações:  requisitos  para 
configuração,  efeitos, direitos decorrentes, hipótese de perdas e danos.
15) Formas de invalidade do contrato de emprego. Nulidades:  total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. 
Efeitos da declaração de nulidade.
16) Trabalho infantil.  Conceito e  normas legais  aplicáveis.   Penalidades.  Efeitos  da contratação.  Doutrina da 
proteção integral da criança e do adolescente. Tratamento legal e constitucional. Os Conselhos Tutelares e de 
Direitos da Criança e do Adolescente: composição e atribuições.
17) Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Limites à contratação. Estágio e aprendizagem: conceitos, 
distinção e características.  Direitos do estagiário e do aprendiz. Requisitos para a adoção válida dos regimes de 
estágio e de aprendizagem. Trabalho voluntário.
18) Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos do contrato: direitos 
intelectuais;  invenções do empregado; indenizações por dano moral e material. Os poderes do empregador no 
contrato de emprego: diretivo, regulamentar,  fiscalizatório e disciplinar.
19)  Duração  do  trabalho.  Fundamentos  e  objetivos.  Jornada  de  trabalho  e  horário  de  trabalho.  Trabalho 
extraordinário.  Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de horas.  Horas in itinere. 
Empregados excluídos do direito às horas extras.   Art.  62 da CLT. Jornadas especiais  de trabalho. Bancário. 
Função de confiança. Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial.
20) Repousos. Repousos intrajornada e interjornada.  Repouso semanal e em feriados.  Remuneração simples e 
dobrada. Descanso anual: férias.
21) Remuneração e salário: conceito, distinções. Gorjetas.  Caracteres e classificação do salário. Composição do 
salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º salário.  Parcelas não-salariais. Salário e 
indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais.
22) Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário.
23) Equiparação salarial. O princípio da igualdade de salário.  Desvio de função.
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24)  Alteração  do  contrato  de  emprego.  Alteração  unilateral  e  bilateral.  Transferência  de  local  de  trabalho. 
Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de remuneração. Jus 
variandi.
25) Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito,  caracterização, distinções. Situações tipificadas e 
controvertidas.
26)  Cessação do contrato de emprego:  causas e  classificação.   Rescisão unilateral:  despedida do empregado. 
Natureza  jurídica  da despedida.  Limites.  Rescisão unilateral:  demissão do empregado.   Aposentadoria.  Força 
maior. Factum principis Morte. Resolução por inadimplemento das obrigações do contrato. Despedida indireta. 
Falta grave. Justa causa. Princípios. Espécies.
27) Obrigações decorrentes da cessação do contrato de emprego.  Indenização por tempo de serviço: conceito e 
fundamento  jurídico.  Indenização  nos  casos  de  contrato  a  termo.  Aviso  prévio.   Multa  do art.  477  da  CLT. 
Procedimentos e direitos concernentes à cessação do contrato. Homologação. Quitação. Eficácia liberatória.
28) Estabilidade e garantias provisórias de emprego: conceito,  caracterização e distinções. Formas de estabilidade. 
Teoria da nulidade da despedida arbitrária.  Renúncia à estabilidade.  Homologação.   Despedida de empregado 
estável. Efeitos da dispensa arbitrária ou sem justa causa: readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias. 
Despedida obstativa.
29) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
 30) Prescrição e decadência no Direito do Trabalho.
31) Segurança e higiene do trabalho. Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança do empregado. 
Periculosidade  e insalubridade.  Trabalho da  criança,  do menor  e  da  mulher.  A discriminação no contrato  de 
trabalho. Trabalho noturno.
32) Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho.
· DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
1) Direito Coletivo do Trabalho: definição, denominação,  conteúdo, função. Os conflitos coletivos de trabalho e 
mecanismos para sua solução. Direito Coletivo: o problema das fontes normativas e dos princípios jurídicos.
2) Liberdade sindical. Convenção nº 87 da OIT. Organização sindical. Modelo sindical brasileiro. Conceito de 
categoria.  Categoria  profissional  diferenciada.  Dissociação  de  categorias.  Membros  da  categoria  e  sócios  do 
sindicato.
3)  Entidades  sindicais:  conceito,  natureza  jurídica,  estrutura,   funções,  requisitos  de  existência  e  atuação, 
prerrogativas  e  limitações.   Garantias  sindicais.  Sistemas  sindicais:  modalidades  e  critérios  de  estruturação 
sindical; o problema no Brasil.
4) Negociação coletiva. Função. Níveis de negociação. Instrumentos normativos negociados: acordo coletivo e 
convenção  coletiva  de  trabalho.  Efeitos  das  cláusulas.  Cláusulas  obrigacionais  e  cláusulas  normativas. 
Incorporação das cláusulas nos contratos de emprego.
5) Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder normativo da Justiça do Trabalho.
6) Atividades do Sindicato. Condutas anti-sindicais: espécies e conseqüências.
7) A greve no direito brasileiro.
8) Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista.
· DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1) Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia.  Interpretação. Integração. Eficácia.
2) Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento,  jurisdição e competência de seus órgãos. Os 
juízos de Direito investidos de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. Atribuições.
3)  O Ministério  Público  do Trabalho.  Organização.  Competência.   Atribuições.  Lei  Complementar  nº  75/93. 
Inquérito civil público.
4) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria,  das pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de 
Competência.
5)  Partes,  procuradores,  representação,  substituição  processual  e  litisconsórcio.  Assistência  Judiciária.  Justiça 
Gratuita. Jus Postulandi.  Mandato tácito.
6)  Atos,  termos  e  prazos  processuais.  Despesas  processuais.   Responsabilidade.  Custas  e  emolumentos. 
Comunicação dos atos processuais.  Notificação.
7)  Vícios  do  ato  processual.  Espécies.  Nulidades  no  processo  do  trabalho:  extensão,  princípios,  argüição, 
declaração e efeitos. Preclusão.
8) Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo. 
Petição inicial: requisitos,  emenda, aditamento, indeferimento. Pedido.
9) Audiência. "Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado.  Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções. 
Contestação.  Compensação. Reconvenção.
10) Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades,  oportunidade e meios. Interrogatórios. Confissão e 
conseqüências.  Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente de falsidade.  Perícia. Sistemática de realização 
das  perícias.  Testemunhas.  Compromisso,   impedimentos  e  conseqüências.  Ônus  da  prova  no  processo  do 
trabalho.
11) Sentença nos dissídios individuais. Honorários periciais e advocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: 
perante as partes e terceiros. INSS.
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12) Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso ordinário, agravo de 
petição,  agravo  de  instrumento  e  embargos  de  declaração.  Recurso  adesivo.  Pressupostos  extrínsecos  de 
admissibilidade dos recursos. Juízos de admissibilidade e de mérito do recurso.
13) Recurso de revista. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade.  Prequestionamento. Matéria de fato. Efeitos. 
Juízo de admissibilidade.  Recurso nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo.
14) Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Carta de sentença. Aplicação subsidiária da 
Lei de Execuções Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor solvente.  Execução de títulos extrajudiciais. 
Execução da massa falida. Liquidação da Sentença. Mandado de Citação. Penhora.
15) Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade.  Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de 
Terceiro. Fraude à execução.
16) Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação.  Remição. Execução contra a Fazenda Pública: 
precatórios e dívidas de pequeno valor.
17) Execução das contribuições previdenciárias: competência,  alcance e procedimento.
18) Inquérito para apuração de falta grave. Conceito e denominação.  Cabimento. Prazo. Julgamento do inquérito. 
Natureza e efeitos da sentença.
19) Ações civis admissíveis no processo trabalhista: ação de consignação em pagamento, ação de prestação de 
contas,  mandado  de  segurança  e  ação  monitória.  Ação  anulatória:  de  sentença  e  de  cláusula  de  acordo  ou 
convenção coletiva de trabalho.
20)  Ação  civil  pública.  Ação  civil  coletiva.  Legitimados,   substituição  processual,  condenação  genérica  e 
liquidação. Coisa julgada e litispendência.
21)  Dissídio  Coletivo.  Conceito.  Classificação.  Competência.  Instauração:  prazo,  legitimação e  procedimento. 
Sentença normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação de Cumprimento.
22) Ação rescisória no processo do trabalho. Cabimento.  Competência. Fundamentos de admissibilidade. Juízo 
rescindente e juízo rescisório. Prazo para propositura. Início da contagem do prazo.  Procedimento e recurso.
23) Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho.
24)  Súmulas  da  jurisprudência  uniformizada  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  sobre  Direito  Processual  do 
Trabalho.
25) Procedimento sumaríssimo.
26) Correição parcial. Reclamação à instância superior.
· DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1) Princípios fundamentais do processo civil.
2) Jurisdição e competência: conceito, formas, limites e modificações da competência.
3) Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica.  Ação e pretensão. Condições da ação.
4) Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica processual e relação jurídica material. Objeto do 
processo:   mérito  da  causa.  Processo  e  procedimento.  Tipos  de  processo:   processo  de  conhecimento, 
processo cautelar e processo de execução.  Noções. Conceito.
5)  Formação,  suspensão  e  extinção  do  processo.  Pressupostos  processuais.  Ausência.  Efeitos.  Efetividade  do 
processo.  
6)  Sujeitos  da  relação  processual.  Parte.  Conceito.  Capacidade  de  ser  parte  e  capacidade de  estar  em Juízo. 
Legitimação  ordinária  e  extraordinária:  substituição  processual.  Procuradores.  Ministério  Publico.  O  Juiz. 
Intervenção de terceiros. Assistência.
7) Atos processuais. Prazos. Despesas processuais. Honorários.
8) Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido: noções gerais,  espécies, interpretação e alteração. Cumulação de 
pedidos.
9) Tutela inibitória e antecipação de tutela. Tutela específicae antecipada das obrigações de fazer e não fazer.
10)  Resposta  do réu:  defesa direta  e  defesa indireta.  Contestação,   exceção e objeção.  Exceções  processuais: 
incompetência, impedimento e suspeição. Reconvenção. Revelia. A carência de ação.  Litispendência, conexão e 
continência de causa.
11) Prova: conceito;  objeto;  prova de direito;  prova ilícita.   Ônus da prova: finalidade,  princípios,  disciplina. 
Iniciativa  probatória  do  juiz.  Prova  emprestada.  Apreciação  da  prova:  papel  do  juiz,  sistemas.   Indício  e 
presunções.
12) Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos.  Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada: 
limites e efeitos.  Coisa julgada e preclusão. Espécies de preclusão.
13) Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e reexame necessário. Embargos de declaração. Recurso 
extraordinário e recurso especial. Natureza e fins. Hipóteses de cabimento.
14) Ação civil de improbidade administrativa.
15) Incidente de uniformização de jurisprudência.
16) Processo de execução. Partes. Liquidação. Natureza jurídica da liquidação e modalidades. Títulos executivos 
judiciais e extrajudiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis.  Execução das obrigações de fazer e 
não fazer. Execução contra a Fazenda Pública.
17)  Processo  cautelar:  disposições  e  princípios  gerais,  liminares,   sentença  cautelar  e  seus  efeitos.  Medidas 
cautelares específicas:  arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de provas e protesto.
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· DIREITO CONSTITUCIONAL
1)  Constituição.  Conceito,  objeto  e  elementos.  Supremacia  da  Constituição.  Tipos  de  Constituição.  Poder 
Constituinte. Emenda, Reforma e Revisão Constitucionais.
2) Princípios constitucionais: validade, eficácia e aplicação.  Princípio da isonomia. Princípios constitucionais do 
trabalho.
3)  Normas  constitucionais.  Classificação.  Aplicabilidade.   Normas  constitucionais  e  inconstitucionais. 
Interpretação da norma constitucional.
4)  Dos  direitos  e  garantias  fundamentais.  Direitos  e  deveres  individuais,  difusos  e  coletivos.  Tutelas 
constitucionais das liberdades:  habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado 
de injunção e ação popular. Dos direitos sociais.  Da associação sindical: autonomia, liberdade e atuação.
5) Constituição e Processo: direitos e garantias fundamentais de natureza processual.
6) Da Administração Pública. Estruturas Básicas. Servidores Públicos. Princípios constitucionais.
7) Princípio da separação dos Poderes: implicação, evolução e tendência.
8)  Poder  Legislativo.  Organização.  Atribuições  do  Congresso  Nacional.  Fiscalização  contábil,  financeira  e 
orçamentária. Competências do Senado e da Câmara. Processo legislativo.
9) Poder Executivo. Presidencialismo e Parlamentarismo.  Ministros de Estado. Presidente da República: poder 
regulamentar.   Medidas  provisórias.  União.  Competência.  Bens  da  União.   Estado-membro.  Competência. 
Autonomia. Distrito Federal.  Territórios Federais. Municípios. Competência. Regiões metropolitanas.
10)  Poder  Judiciário.  Organização.  Órgãos  e  Competência.   Supremo Tribunal  Federal,  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  Tribunal  Superior  do  Trabalho.  Justiça  Federal,  Justiça  Estadual,  Justiça  do  Trabalho.  Estatuto 
Constitucional da Magistratura. Garantias da Magistratura.  Estatuto.
11)  Controle  da  constitucionalidade  das  leis:  conceito,  espécies,   ação  direta  de  inconstitucionalidade,  ação 
declaratória  de constitucionalidade  e argüição de  descumprimento  de  preceito  fundamental.   Controle  difuso. 
Efeitos da declaração de constitucionalidade das leis.
12) Das Finanças Públicas: normas gerais; dos orçamentos.  Execução contra a Fazenda Pública.
13) Da Ordem Econômica e Financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Atividade Econômica do 
Estado.  Propriedade  na  Ordem Econômica.  Regime  constitucional  da  propriedade:   função  socio-ambiental. 
Sistema Financeiro Nacional.
14) Ordem Social.  Seguridade Social.  Meio Ambiente. Da família, da Criança, do Adolescente, do Idoso,  dos 
Índios.
15) Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988.
16) Advocacia Geral da União, representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal.
· DIREITO ADMINISTRATIVO
1) Princípios informativos da administração pública.
2)  Ato  administrativo:  conceito,  classificação,  requisitos  e  revogação.  Atos  administrativos  vinculados  e 
discricionários. O mérito do ato administrativo.
3) Vícios do ato administrativo. Atos administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos motivos determinantes.
4) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública. Fundação pública. 
Agências reguladoras e executivas.
5) Poderes da administração: hierárquico; disciplinar; regulamentar e de polícia. Poder de polícia: conceito. Polícia 
judiciária e polícia administrativa. As liberdades públicas e o poder de polícia.
6)  Responsabilidade  civil  do  Estado:  fundamentos;  responsabilidade  sem culpa;  responsabilidade  por  ato  do 
servidor e por ato judicial. Ação regressiva.
7) Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos:  limites, privilégios da administração e meios de 
controle.
8) Bens públicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade.
9)  Agentes públicos.  Servidor  público e funcionário público.   Direito de sindicalização e direito de greve do 
servidor público.  Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União: Lei 8.112, de 11/12/1990. Natureza 
jurídica da relação de emprego público. Agentes políticos.
10) Improbidade Administrativa.
11) Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão. Ajustamento de conduta.
12) Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.
· DIREITO PENAL
1)  Conceitos  penais  aplicáveis  ao  Direito  do  Trabalho:  dolo;   culpa;  reincidência;  circunstâncias  agravantes; 
circunstâncias atenuantes;  majorantes e minorantes.
2) Tipo e tipicidade penal. Exclusão. legítima defesa e estado de necessidade.
3)  Crime:  conceito,  tentativa,  consumação,  desistência  voluntária,   arrependimento  eficaz,  culpabilidade,  co-
autoria e comparticipação.
4) Crimes contra a liberdade pessoal.
5) Crimes contra o patrimônio: estelionato, apropriação indébita,  furto, roubo receptação, extorsão e dano.
6) Crimes contra a honra.
7) Crime de abuso de autoridade.
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8) Crimes contra a administração da justiça.
9) Direito Penal do Trabalho: crimes contra a organização do trabalho; condutas criminosas relativas à anotação da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; retenção de salário: apropriação indébita e sonegação das contribuições 
previdenciárias.
10) Crimes de falsidade documental: falsificação de documento público,  falsificação de documento particular, 
falsidade ideológica,  falsidade de atestado médico, uso de documento falso e supressão de documento.
· DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO
1) Sujeitos do direito internacional público: Estados e Organizações Internacionais.
2) Órgãos das relações entre os Estados: agentes diplomáticos;  representantes consulares; Convenções de Viena 
de 1961 e 1963; as Missões Especiais.
3) A imunidade de jurisdição dos Estados: origem, fundamentos e limites. Imunidade de execução.
4) Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações (constitucionais);  imigração espontânea e dirigida.
5) Tratados Internacionais: vigência e aplicação no Brasil.
6) Organização Internacional do Trabalho: história; órgãos;  papel da Comissão Peritos e do Comitê de Liberdade 
Sindical. Convenções e recomendações internacionais do trabalho: vigência e aplicação no Brasil. Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.
7) OMC e concorrência internacional. "Dumping Social", "Cláusula Social" e "Selo Social". Padrões trabalhistas 
mínimos.
8) Aplicação de lei trabalhista estrangeira: os princípios da lex loci execucionis e de locus regit actum.
9)  Direito  comunitário:  conceito  e  princípios  e  orientações  sociais.  Mercosul,  Nafta  e  União  Européia: 
constituição,  estrutura,   principais  normas  em  matéria  social.  Livre  circulação  de  trabalhadores,   normas 
processuais do Mercosul.
10) Normas internacionais de proteção da criança e do adolescente contra a exploração econômica: Convenção 
sobre os  Direitos  da Criança,  da Organização das Nações Unidas;  Pacto dos Direitos  Econômicos,  Sociais  e 
Culturais, da ONU; Convenção 138 e Recomendação 146, de 1973, sobre a idade mínima para a admissão no 
emprego, da Organização Internacional do Trabalho; Convenção 182 e Recomendação 190, sobre as piores formas 
de trabalho infantil, da Organização Internacional do Trabalho.
· DIREITO CIVIL
(obs.: considerando-se o novo Código Civil)
1) Da lei. Eficácia espacial e temporal; princípio da irretroatividade da lei. Revogação, derrogação e abrogação. 
Direito adquirido.
2)  Das  pessoas.  Naturais:  personalidade  e  capacidade;  modalidades,   modificações  e  direitos.  Da  ausência. 
Jurídicas.  Espécies,   personificação, direitos e obrigações. As fundações. Grupos jurídicos não personificados. 
Despersonalização e responsabilidades. Domicílio e residência.
3) Dos fatos jurídicos. Negócios e atos jurídicos. Definições,  espécies, pressupostos de validade, prova, defeitos e 
invalidades. Modalidades dos negócios jurídicos. Teoria das nulidades. Atos ilícitos.  Boa-fé objetiva e subjetiva. 
Prescrição e decadência.
4) Dos bens e suas classificações. Do bem de família.
5) Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão,  adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. 
Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. Teoria da imprevisão.
6) Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos:  exceção do contrato não cumprido e da resolução 
por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e venda;  doação; empréstimo - comodato e 
mútuo;  prestação  de  serviço;  empreitada;   depósito;  mandato;  transação.  Locação  de  imóvel  residencial  ao 
empregado e direito de retomada. Do enriquecimento sem causa.
7) Empresa. Conceito. Do empresário e do exercício da empresa.  Da sociedade: disposições gerais, espécies, 
direitos, obrigações e responsabilidades:  da sociedade e dos sócios. Liquidação, transformação,  incorporação, 
fusão  e  cisão.  Do  estabelecimento:  institutos  complementares,  prepostos.  Sociedade  Limitada:  disposições 
preliminares,  quotas, administração, deliberação dos sócios, aumento e redução do capital, resolução da sociedade 
em relação a sócios minoritários.  Dissolução: modos e efeitos. Da sociedade cooperativa.
8) Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios Gerais do Direito e 
Eqüidade.
9) Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios.
· DIREITO COMERCIAL
(Obs.: considerando-se o novo Código Civil)
1) Do Comerciante e dos atos de comércio.
2)  Sociedades  anônimas:  conceito,  características  e  espécies.   Capital  social.  Ações:  formas  e  espécies. 
Modificação do capital.  Acionistas: direitos e obrigações. Assembléias. Conselho de Administração.  Diretoria. 
Administradores: deveres e responsabilidades.  Dissolução, liquidação e extinção da companhia. Condição jurídica 
dos empregados eleitos diretores da sociedade.
3) Títulos de crédito: conceito, natureza jurídica e espécies - letra de câmbio, duplicata, cheque, warrant.
4) Contratos mercantis: alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); franquia (franchising); 
faturização  (factoring); representação comercial, concessão mercantil.
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5)  Concordata:  normas  gerais,  espécies  e  efeitos.  Falência:   caracterização,  espécies,  efeitos  da  sentença 
declaratória  da  falência,   administração  da  falência,  habilitação  dos  créditos.  Liquidação  extrajudicial  de 
sociedades e instituições financeiras. Noções gerais.
6) O Código de Defesa do Consumidor: princípios de regência,  interpretação e ônus da prova. Desconsideração da 
personalidade jurídica. Interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
7)  Conceito  de  tripulante  de  aeronave segundo o Código  Brasileiro  de  Aeronáutica  (Lei  nº  7.565,  de  19 de 
dezembro de 1986).  Composição da tripulação de aeronave. Comandante de aeronave e sua responsabilidade no 
que diz respeito à tripulação. Regulamentação das Profissões do aeroviário (Decreto nº 1.232, de 22 de junho de 
1962) e do aeronauta (Lei nº 7.183/84).
· DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1) Seguridade social: conceito e princípios (constitucionais).
2) Da organização da seguridade social.
3)  Do  custeio  da  seguridade  social:  sistema  de  financiamento,   contribuições,  isenções,  remissão  e  anistia. 
Hipóteses de incidência de contribuição. Arrecadação e recolhimento das contribuições.  Responsabilidade pelo 
recolhimento. Prescrição e decadência.
4)  Previdência  social:  conceito  e  princípios.  Beneficiários  e  prestações  da  previdência  social.  Benefícios. 
Elementos básicos de cálculo do valor dos benefícios. Acidente do trabalho. Seguro-desemprego.  Cumulação de 
benefícios e prescrição.
Sala de Sessões, 21 de novembro de 2002.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária
(*) Republicação em face das alterações introduzidas pela Resolução Administrativa n. 1079/2005

30. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 1079/2005. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 09.8.2005, Seção 1, 
p. 391). 
CERTIFICO  E  DOU FÉ que  o  Egrégio  Pleno  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em sessão  ordinária  hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Vantuil Abdala, presentes os Ex.mos Ministros Ronaldo Lopes 
Leal,  Vice-Presidente,  Rider  Nogueira  de  Brito,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  José  Luciano  de 
Castilho Pereira, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
Levenhagen,  Ives  Gandra  Martins  Filho,  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  José  Simpliciano  Fontes  de  Faria 
Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma 
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Terezinha Matilde Licks,
Considerando o Acórdão nº 664/2005, do Tribunal de Contas da União, que estabelece a necessidade de a unidade 
de Recursos Humanos deste Tribunal expedir orientação aos Órgãos da Justiça do Trabalho sobre o disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10741/2004 (Estatuto do Idoso),
RESOLVEU, por unanimidade, aprovar a Resolução Administrativa nº 1079, nos seguintes termos:
1 - alterar o art. 32 do Regulamento para concurso público de provas e títulos destinado ao preenchimento de cargo 
de Juiz do Trabalho Substituto, aprovado pela Resolução Administrativa nº 907/2002, do Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos a seguir transcritos:
"Art. 32. Será considerado aprovado o candidato que, nas provas das alíneas 'b' a 'd' do art. 15, obtiver média final 
igual ou superior a 5 (cinco).
§ 1º A classificação dos candidatos far-se-á em função da média aritmética obtida, apurando-se esta pela soma das 
notas alcançadas nas provas das alíneas 'b' a 'd' do art. 15, dividido o resultado por 3 (três), à qual serão acrescidos 
os pontos pertinentes à prova de títulos.
§ 2º Em caso de empate, caso haja candidatos maiores de 60  (sessenta) anos, o primeiro critério de desempate será 
a idade, dandose preferência ao de idade mais elevada.
§ 3º Persistindo o empate, após o somatório das notas obtidas na prova de títulos, terá preferência, na ordem de 
classificação, o candidato que, sucessivamente, houver obtido melhor nota nas provas indicadas nas alíneas 'c', 'b', 
'd' e 'e' do art. 15 destas Instruções nessa ordem.
§ 4º Remanescendo candidatos empatados com menos de 60 anos, terá preferência o candidato de idade mais 
avançada."
2 - A Secretaria do Tribunal Pleno providenciará a republicação da Resolução Administrativa nº 907/2002, com as 
modificações aprovadas.
Sala de Sessões, 04 de agosto de 2005.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária

31. RESOLUÇÃO N. 5, DE 16 DE AGOSTO DE 2005, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DOU 18.8.2005, Seção 1, 
p. 148).  Estabelece limites de despesas com pessoal e encargos sociais para os órgãos do Poder Judiciário da União.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições,  tendo em vista o 
decidido em Sessão desta data e com base no art. 20, I, “b” e § 1º, e no art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000, 
resolve:
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Art. 1º Ficam estabelecidos novos limites de despesas com pessoal e encargos sociais par aos órgãos do Poder 
Judiciário da União:

Órgão % Limite Legal % Limites Prudencial 
Conselho Nacional de Justiça 0,0060 0,0057
Superior Tribunal de Justiça 0,2243 0,2131
Justiça Estadual 1,1947 1,1350
Justiça Federal 0,1018 0,0967
Justiça Eleitoral 0,9244 0,8782
Justiça do Trabalho 3,4751 3,3013
Total 5,9263 5,6300

Art. 2º Compete ao Supremo Tribunal Federal promover ajustes em seus limites legal e prudencial.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

32. RESOLUÇÃO  N.  60,  DE  16  DE  AGOSTO  DE  2005,  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO.  CONSELHO 
SUPERIOR (DOU 22.8.2005, Seção 1, pp. 85-90). Estabelece normas par ao ingresso na carteira do Ministério Público 
do Trabalho.
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, no exercício de sua competência, 
prevista no art.  98, I, "b", e em cumprimento ao art. 186, parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993, edita a presente Resolução.
I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho terá 
âmbito nacional, destinando-se ao preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem no seu prazo de 
eficácia indicado no edital correspondente.
Art. 2º - O edital de abertura do Concurso conterá a relação dos cargos vagos, com a respectiva lotação, e fixará,  
para as inscrições,  prazo não inferior a trinta dias, contados da data de sua publicação.
Parágrafo único - O número de cargos vagos e suas respectivas lotações podem apresentar alterações, por motivos 
supervenientes,  no decorrer do prazo de eficácia do concurso, observandose,  ainda, a ordem de classificação e a 
relação de vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir devam ser providas inicialmente.
Art. 3º - O Concurso compreenderá as matérias distribuídas pelos seguintes grupos:
GRUPO I
Direito Constitucional e Direitos Humanos
Direito Individual e Coletivo do Trabalho
Direito Processual do Trabalho
Direito Civil e Direito Comercial
Regime Jurídico do Ministério Público
GRUPO II
Direito Processual Civil
Direito Administrativo
GRUPO III
Direito Previdenciário
Direito Penal
Direito Internacional e Direito Comunitário
Art.  4º  -  As  provas  serão  elaboradas  em  conformidade  com  os  programas  constantes  do  anexo  à  presente 
Resolução. 
Art. 5º . O Concurso compreenderá 03 (três) provas escritas,  sendo a primeira objetiva, a segunda subjetiva e a 
terceira prática, as provas orais e a aferição de títulos.
§1º - Os títulos serão computados apenas para fins de classificação entre os candidatos aprovados nas diferentes 
provas, estas de caráter eliminatório.
§ 2º - Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das provas, ou que não comparecer ao local da prova 
no horário estipulado nos artigos 27, § 1º, 35 e 43 da presente Resolução.
Art. 6º - Será reconhecido habilitado no concurso o candidato que obtiver nota final de aprovação igual ou superior 
a 60  (sessenta).
§1º - A nota final de aprovação do candidato será a média aritmética ponderada das médias obtidas nas provas 
escritas e orais,  aplicando-se os seguintes pesos:
I - média das provas escritas: 03 (três)
II - média das provas orais: 02 (dois)
§2º - A média das provas escritas será obtida pela média aritmética das notas atribuídas à prova objetiva, à prova 
subjetiva e à prova prática.
§ 3º - A média das provas orais será obtida pela média aritmética das notas atribuídas a cada uma das matérias 
examinadas.
§ 4º - A média final do candidato habilitado resultará da média aritmética ponderada referente às médias obtidas 
nas provas escritas, orais e na nota de títulos, aplicando-se os seguintes pesos:
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I - média das provas escritas: 03 (três)
II - média das provas orais 02 (dois)
III - nota de títulos 01 (um)
§ 5º - Fica eliminado o candidato que não obtiver nas provas objetiva, subjetiva e prática e em cada uma das 
matérias da prova oral a nota mínima de 50 (cinqüenta), na escala de 0 (zero) a 100  (cem).
§ 6º - Não será admitido o arredondamento de notas ou de médias, devendo ser desprezadas as frações abaixo de 
centésimos.
Art.  7º - As provas escritas serão realizadas nas cidades dos Estados que sediam Procuradorias  Regionais do 
Trabalho e no Distrito Federal, em conformidade com as inscrições dos candidatos; a prova oral, exclusivamente, 
no Distrito Federal e os exames de higidez física e mental onde for determinado no edital.
Parágrafo  único:  O  Secretário  do  Concurso  poderá,  em  casos  excepcionais,  mediante  requerimento  escrito 
devidamente  fundamentado  e  comprovado,  apresentado  até  15  (quinze)  dias  antes  da  data  prevista  para  a 
realização das provas escritas, autorizar que as mesmas sejam prestadas em Capital diversa do local de inscrição.
Art. 8º - O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos contados da publicação do 
ato homologatório,  prorrogável uma vez por igual período.
II - DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
Art. 9º - Às pessoas portadoras de deficiência que, no momento da inscrição no concurso, declararem, sob as penas 
da Lei,  estar enquadradas na definição do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de dezembro de 1999, publicado na 
Seção 1 do Diário Oficial da União de 21/12/1999, com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto nº 
5.296, de 02 de dezembro de 2004, serão reservadas 10%  (dez por cento) do total das vagas, arredondado para o 
número inteiro imediatamente superior, caso fracionário o resultado da aplicação do percentual.
§ 1º Para os fins deste artigo,  o interessado deverá,  necessária  e obrigatoriamente, juntar ao requerimento de 
inscrição preliminar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à provável causa 
ou origem da deficiência.
§ 2º - Será processada como de candidato não portador de deficiência, a inscrição requerida pelo que invoque tal 
condição, mas deixe de atender, em seus exatos termos, as exigências previstas no parágrafo primeiro deste artigo.
Art. 10 - Competirá à Comissão de Concurso as providências necessárias ao acesso dos portadores de deficiência 
aos  locais  de  realização  das  provas,  mas  será  dos  candidatos  nessa  situação  a  responsabilidade  de  trazer  os 
equipamentos  e  instrumentos  de  que  dependam  para  a  feitura  das  provas,  mediante  prévia  autorização  do 
Presidente da Comissão de Concurso.
§ 1º - O candidato portador de deficiência que necessite de recurso especial para a feitura de prova deverá requerê-
lo, por escrito,  ao Presidente da Comissão de Concurso, no ato de inscrição, ciente de que pedidos posteriores,  
nesse sentido, serão indeferidos.
§ 2º - Cumprirá ao Presidente da Comissão de Concurso, ao deferir pedido de recurso especial formulado por 
portador de deficiência,  cuidar para que, do ato, não sobrevenha a possibilidade de identificação da prova do 
candidato, por quem de seu exame venha a se encarregar.
Art. 11 - O Ministério Público do Trabalho terá a assistência de equipe multiprofissional durante o concurso e o 
estágio probatório.  
§ 1º - A equipe multiprofissional será composta por um Subprocurador-Geral do Trabalho, que a presidirá, por um 
Procurador Regional do Trabalho, por um Procurador do Trabalho que não esteja em estágio probatório e por dois 
médicos da Divisão de Assistência a Saúde Integral do Ministério Público do Trabalho, todos escolhidos pelo 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
§ 2º -  A seu juízo, a equipe multiprofissional poderá solicitar  parecer de profissionais capacitados na área da 
deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.
Art. 12 - Os candidatos portadores de deficiência concorrerão a todas as vagas oferecidas, utilizando-se somente 
das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida, no quadro geral de 
candidatos, para habilitá-los à nomeação.
Parágrafo único - A publicação final do resultado do concurso será em duas listas de classificação, uma geral 
contendo a classificação de todos os candidatos e a lista de candidatos portadores de deficiência.
Art. 13 - Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais  candidatos no que  tange:  ao horário  e  ao local  de  aplicação das  provas;   ao  conteúdo das provas;  a 
avaliação e aos critérios de correção das provas; aos critérios de aprovação; ao posicionamento na classificação 
geral para fins de escolha das vagas de lotação e de antiguidade na carreira e a todas as demais normas de regência 
do concurso.
§ 1º - O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 
requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no ato da 
inscrição.
§ 2º - A ampliação do tempo de duração das provas será de até 60 (sessenta) minutos, conforme o caso, a ser  
fixado por ato do Presidente da Comissão de Concurso.
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Art. 14 - As vagas reservadas que não forem preenchidas por candidatos portadores de deficiência serão ocupadas 
pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem de classificação no concurso.
Art. 15 - O portador de deficiência, que em razão desta condição, necessite se apliquem essas regras especiais, 
prestará as provas escritas isoladamente, em sala previamente designada pelo Secretário da Comissão de Execução 
e Fiscalização.
§ 1º - O candidato será assistido por 3 (três) fiscais, durante a realização das provas, que lhe prestarão auxílio 
necessário efetuando,  se for o caso, a leitura:
a)  das  questões  objetivas,  e/ou  assinalando  na  folha  de  respostas,   a  alternativa  indicada  pelo  candidato  ou 
intérprete;
b) das questões subjetivas, e/ou transcrevendo, em letra legível,  a resposta dada pelo candidato ou intérprete;
c) do título, capítulo ou artigo da legislação admitida no concurso, por solicitação do candidato ou intérprete.
§ 2º - Somente terão acesso à sala de realização da prova o candidato, os fiscais do concurso, os supervisores, os 
membros da Comissão de Concurso ou da Comissão de Execução e Fiscalização e,  conforme o caso, o intérprete 
previamente autorizado pelo Presidente da Comissão de Concurso, vedado o ingresso de qualquer outra pessoa, 
ainda que seja secretário, ajudante, guia ou parente do candidato.
§  3º  -  Para  a  realização  da  prova deverão  os  fiscais  estar  munidos  de  gravador  e  fita  K-7,  fornecidos  pelo 
candidato, procedendo a gravação integral da prova.
§ 4º - Encerrada a prova, a fita K-7 com a gravação, acondicionada em envelope lacrado e rubricado pelos fiscais 
da prova e por membros da Comissão de Execução e Fiscalização, deverá ser remetida à Secretaria do Concurso.
Art. 16 - O Presidente da Comissão de Concurso baixará as instruções complementares que sejam necessárias para 
o integral cumprimento das disposições desta Sessão.
III - CANDIDATAS LACTANTES
Art. 17 - Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem das etapas do Concurso para as quais forem 
sendo aprovadas,  nos critérios e condições estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da 
Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - e artigos 1º e 2º da Lei 10.048/2000.
§ 1º - Nos horários previstos para amamentação, as mães lactantes poderão retirar-se, temporariamente, das salas 
onde estarão sendo realizadas as provas, para atendimento a seus bebês em sala especial a ser reservada pela 
Secretaria do Concurso.
§ 2º - Na sala reservada para amamentação, ficarão 02 (dois)  fiscais do sexo feminino e poderão ter acesso a ela 
somente os funcionários da Secretaria do Concurso, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras 
pessoas que tenham grau de parentesco e/ou amizade com a candidata.
§ 3º - A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição preliminar, 
para a adoção das providências necessárias pela Secretaria do Concurso.
§  4º  -  Em casos  excepcionais,  a  candidata  lactante  deverá  indicar  a  necessidade  de  amamentação,  mediante 
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, até 05 (cinco) dias antes da realização das provas 
respectivas.
§ 5º - O tempo total utilizado para amamentação somente implicará acréscimo na duração fixada para realização 
das provas até o máximo de 30 (trinta) minutos.
Art. 18 - O Presidente da Comissão de Concurso baixará as instruções complementares que sejam necessárias para 
o integral cumprimento das disposições desta Seção.
IV- DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 19 - A solicitação de inscrição preliminar deverá ser procedida nas sedes das Procuradorias Regionais do 
Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, e nos ofícios indicados no edital de abertura do Concurso, mediante o 
preenchimento de formulário, ao qual devem ser anexados os seguintes documentos:
I - comprovante do pagamento da taxa de inscrição;
II - cópia da carteira de identidade;
III - instrumento de procuração, quando for o caso, com a especificação de poderes para promover a inscrição;
IV - duas fotografias recentes, tamanho 3x4;
V - laudo médico , quando for o caso.
§ 1º - O candidato, ao preencher o formulário de inscrição,  firmará declaração, sob as penas da lei, de que é 
bacharel em direito e que deverá atender, até a data da posse, o requisito de três anos de atividade jurídica (CF, 
artigo 129, § 3º); de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo 
Ministério da Educação, por ocasião da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do procedimento seletivo, e 
a não comprovação do tempo de atividade jurídica impedirá a posse no cargo de Procurador do Trabalho; e de que 
aceita as demais regras pertinentes ao concurso.
§ 2º - A comprovação da atividade jurídica será feita mediante a apresentação, quando da inscrição definitiva, de 
certidão da OAB demonstrando exercício de atividade na forma da Lei nº 8.906/94, sem contar o período de 
estágio,  quer  postulando junto  a  órgãos do Poder  Judiciário  quer  exercendo consultoria,  assessoria  e  direção 
jurídicas, com inscrição perante aquele órgão de classe; e/ou de certidão de exercício de magistério jurídico, cargo, 
emprego ou função pública, seja efetivo ou de confiança, com desempenho de atividades de natureza jurídica.
§ 3º - O Secretário da Comissão de Execução e Fiscalização poderá dispensar do pagamento da taxa de inscrição 
candidato que,  mediante requerimento específico, formulado até 15 (quinze) dias antes do término do prazo das 
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inscrições, comprove, de forma inequívoca,  não ter condições de arcar com tal ônus, cabendo recurso para o 
Secretário do Concurso, no prazo de 2 (dois) dias, na hipótese de indeferimento do pedido de dispensa.
§ 4º - Não existe a hipótese da inscrição condicional.
§ 5º - Não será admitida a devolução da taxa de inscrição.
§ 6º - Poderá ser facultada, no edital de abertura, inscrição on line, via Internet, obedecidas as condições nele 
fixadas.
§ 7º - Publicado o edital, fixando a data da realização das provas escritas, o candidato não poderá alterar a opção 
dos locais escolhidos para retirar o cartão de identificação e para prestá-las, a não ser na hipótese prevista no art. 
7º, parágrafo único.
§ 8º - O comprovante de entrega da solicitação de inscrição preliminar deverá ser apresentado pelo candidato, ou 
seu procurador com poderes específicos, para recebimento do Cartão de Identificação,  que assegurará acesso 
daquele ao local da realização das provas, devendo ser exibido sempre que solicitado em subseqüentes etapas.
§  9º  -Encerrado  o  prazo  de  inscrição  preliminar,  os  Secretários  das  Comissões  de  Execução  e  Fiscalização 
encaminharão ao Secretário do Concurso, os processos contendo a documentação exigida neste artigo, se houver 
solicitação.
Art. 20 - Encerrado o prazo para a inscrição preliminar, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital 
com a relação nominal dos candidatos que tiveram acolhidas as suas inscrições,  indicando os locais em que farão 
as provas escritas e o prazo para retirada do Cartão de Identificação.
V - DA COMISSÃO DE CONCURSO
Art. 21- A Comissão de Concurso será composta pelo Procurador-Geral do Trabalho, que a presidirá, por dois 
outros  Membros  do  Ministério  Público  do  Trabalho  e  por  um jurista  de  ilibada  reputação,   escolhidos  pelo 
Conselho Superior, e por um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e 
seus respectivos suplentes, inclusive o do Procurador-Geral do Trabalho.
§ 1º - A Comissão de Concurso será única para todas as provas.
§ 2º - À Comissão de Concurso compete presidir a realização das provas escritas e orais, formular questões, argüir 
candidatos,  aferir  títulos,  atribuir  notas,  por  meio de cada examinador  ou colegiadamente,   e  julgar  recursos 
eventualmente interpostos.
Art. 22 - A Comissão funcionará com a presença de todos os seus membros efetivos.
Parágrafo único - Ocorrendo vaga, impedimento ou falta eventual de membro da Comissão, será convocado o 
respectivo suplente.
 VI - DA SECRETARIA DE CONCURSO
Art. 23 - A Secretaria de Concurso funcionará na sede da Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília - Distrito 
Federal.  
Parágrafo único - Nas Procuradorias Regionais do Trabalho,  onde se realizarem as provas escritas, a Secretaria de 
Concurso será representada por órgão local denominado Comissão de Execução e Fiscalização.
Art.  24 - O Presidente  da Comissão de Concurso designará o Secretário  do Concurso,  entre os Membros do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  lotados  no  Distrito  Federal,  e  os  Membros  das  Comissões  de  Execução  e 
Fiscalização, compostas de três participantes, escolhidos,  sempre que possível, entre os Membros da Instituição 
lotados na respectiva unidade da federação.
Parágrafo único - A Secretaria das Comissões de Execução e Fiscalização será exercida, necessariamente, por 
Membro do Ministério Público do Trabalho.
Art. 25 - O Secretário do Concurso e as Comissões de Execução e Fiscalização velarão pela inviolabilidade das 
provas a serem aplicadas, mantendo-as em completo isolamento,  dispensando especial cautela na remessa aos 
locais de aplicação. 
Parágrafo único:  As embalagens, contendo os cadernos de provas escritas a serem aplicadas,  serão lacradas e 
rubricadas pelo Secretário do Concurso.
Art. 26 - Aos locais de aplicação das provas deverá ser conduzido todo material, cabendo à respectiva Comissão 
de Execução e Fiscalização convidar,  antes da abertura,  três dos candidatos presentes para que verifiquem se 
persistem intactos os lacres originários.
Parágrafo único - Após a aplicação das provas, os cartões de respostas das provas objetivas e os cadernos de 
resposta das provas subjetiva e prática, utilizados pelos candidatos, serão acondicionados em pacotes lacrados e 
rubricados pela Comissão de Execução e Fiscalização,  que deverá providenciar sua remessa ao Secretário do 
Concurso,  a quem incumbirá a desidentificação.
VII - DAS PROVAS ESCRITAS
Art. 27 - A primeira prova escrita será objetiva, com duração de quatro horas, englobando as matérias dos três 
Grupos, com cem questões de múltipla escolha, de pronta resposta e apuração padronizada pela Comissão de 
Concurso.
§ 1º - Na prova objetiva, os candidatos devem apresentar-se com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, 
munidos da Carteira de Identidade, do Cartão de Identificação e de caneta de tinta indelével, nas cores azul ou 
preta.
§ 2º - Na prova objetiva não será permitida qualquer consulta.
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§ 3º - Na correção da prova objetiva, as questões terão o mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta 
certa para cada conjunto de 3 (três) respostas erradas.
§ 4º - A questão assinalada na prova objetiva como “não respondida” não será computada para qualquer efeito. 
§ 5º - O candidato não poderá retirar-se da sala em que estiver realizando a prova antes de decorridos 90 (noventa) 
minutos do respectivo início e pelo menos 3 (três) candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da última 
prova.
§  6º  -  A  prova  objetiva  será  aferida  por  meio  eletrônico,  cujo  resultado  será  posteriormente  validado  pela 
Comissão de Concurso.
§ 7º - Os candidatos poderão retirar, nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, 
onde tenham prestado a prova, um caderno da prova objetiva entre os utilizados, no prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas após a respectiva realização.
Art.  28 - No prazo de até  cinco dias  após a  realização da primeira prova escrita  (objetiva),  o  Presidente  da 
Comissão  de  Concurso  determinará  a  disponibilização  do  gabarito  preliminar,  exclusivamente  no  endereço 
eletrônico http//www.pgt.mpt.gov.br, contando-se, a partir da data da divulgação, o prazo para eventuais recursos, 
que deverão observar o disposto no artigo 48 desta Resolução.
Parágrafo único - Apreciados os recursos, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com as 
eventuais anulações de questões e alterações de respostas do gabarito preliminar,  e com o resultado da prova 
objetiva, contendo os nomes dos candidatos classificados (artigo 29), convocando-os à etapa seguinte,  de que 
também caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, exclusivamente na hipótese de erro material na atribuição dos 
pontos.
Art. 29 - Observado o § 5º do artigo 6° desta Resolução,  classificar-se-ão, prosseguindo no concurso, os 400 
(quatrocentos)  candidatos que obtiverem as maiores notas, excluídos deste limite os candidatos inscritos como 
portadores de deficiência e os beneficiados por decisão judicial não relacionada à inscrição preliminar.
§  1º  -  Os  candidatos  empatados  na  quatrocentésima  classificação  serão  todos  admitidos  à  etapa  seguinte  do 
concurso, ainda que ultrapassado o limite previsto neste artigo.
§ 2º - Na hipótese de resultar do provimento de recurso a classificação do recorrente conforme o estabelecido no 
caput, será o mesmo acrescentado à relação de classificados anteriormente divulgada,  podendo, também neste 
caso, ser excedido o citado limite.
Art. 30 - A prova subjetiva e a prova prática serão realizadas em 2 (dois) domingos consecutivos e terão duração 
de no mínimo quatro e no máximo cinco horas, conforme for fixado pela Comissão de Concurso, sendo que a 
primeira  constará  de  questões,  dissertação  e/ou  resolução  de  problema  sobre  as  matérias  dos  Grupos  I  e  II, 
enquanto que a segunda consistirá na elaboração de uma ou mais peças jurídicas, típicas da atuação judicial ou 
extrajudicial  do  Ministério  Público  como órgão  agente  ou  interveniente,  versando  sobre  qualquer  matéria  do 
programa.
Art. 31 - Apurados primeiramente os resultados da prova subjetiva e identificados os candidatos, o Presidente da 
Comissão  de  Concurso  fará  publicar  edital  com  a  relação  dos  que  obtiveram  nota  igual  ou  superior  a  50 
(cinqüenta).
Parágrafo único - Expirado o prazo de vista de prova ou decididos os recursos interpostos na forma do disposto no 
capítulo X,  a Comissão de Concurso divulgará o respectivo resultado e passará à imediata correção da prova 
prática dos candidatos habilitados na prova subjetiva.
Art. 32 - Apurados os resultados da prova prática e identificados os candidatos,  o Presidente da Comissão de 
Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados (artigo 6º, § 5º).
Parágrafo único - Findado o prazo de vista de prova ou resolvidos os recursos interpostos conforme o previsto no 
capítulo X,  o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital convocando os candidatos habilitados a 
requererem a inscrição definitiva.
Art. 33 - Na prova subjetiva somente é admitida a consulta a diplomas normativos quando os textos estiverem 
desacompanhados de comentários, anotações, exposição de motivos, transcrições e orientações jurisprudenciais ou 
súmulas, devendo os candidatos trazer os textos de consulta com as partes não permitidas já isoladas, por grampo 
ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização, sob pena de não poder consultá-los.
Art.  34 - Na prova prática,  além da consulta  a  diplomas normativos  conforme o artigo anterior,  admite-se a 
consulta a súmulas da jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, bem 
como Orientações Jurisprudenciais e Precedentes Normativos do Tribunal Superior do Trabalho.
Art.  35 - Nas provas subjetiva e  prática,  os candidatos devem apresentar-se com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, munidos da Carteira de Identidade, do Cartão de Identificação e de caneta de tinta indelével azul 
ou preta.
Art. 36 - É vedado ao candidato, sob pena de nulidade da prova, inserir no cartão de respostas, afora do local 
reservado para esse fim, ou no corpo das provas, o seu nome, assinatura, local de realização, ou qualquer outro 
sinal que o possa identificar.
Art. 37 - Será mantido o sigilo das provas escritas até serem concluídos os trabalhos de correção, identificação e 
proclamação dos resultados pela Comissão de Concurso.
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§ 1º- As notas das provas subjetiva e prática serão entregues em sobrecartas fechadas ao Secretário do Concurso e 
deverão ser atribuídas em relação a cada questão ou peça jurídica, não sendo permitido o fracionamento, pois 
serão expressas em número inteiro,  podendo oscilar de 0 (zero) a 100 (cem).
§ 2º - O prazo para correção das provas subjetiva e prática é de até 30 (trinta) dias úteis para cada prova.
Art. 38 - Anulada alguma questão das provas escritas os pontos creditados à mesma serão computados a todos os 
candidatos.
Art.  39 -  A apuração  das  notas  e  a  identificação  da  autoria  das  provas  subjetiva  e  prática  serão  feitas  pelo 
Secretário  do  Concurso,   em sessão  pública,  com a  presença  do  Presidente  ou  de  membro  da  Comissão  de 
Concurso.
VIII - DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
Art. 40 - Publicado o edital com a relação dos candidatos habilitados, o prazo para o requerimento de inscrição 
definitiva será de 8 (oito) dias a contar de sua publicação.
Art. 41 - A inscrição definitiva deverá ser requerida ao Presidente da Comissão de Concurso, pelo candidato, e 
entregue às Comissões de Execução e Fiscalização, nos Estados e no Distrito Federal, que a remeterá à Secretaria 
de Concurso, contendo os seguintes elementos de instrução:
I - Fotocópia autêntica da carteira de identidade;
II - Fotocópia autêntica do diploma de bacharel em Direito,  devidamente registrado, pelo Ministério da Educação;
III - Fotocópia autêntica do título eleitoral e comprovante de manter-se atualizado com os deveres políticos;
IV - Fotocópia autêntica do certificado de reservista ou de dispensa da corporação;
V - Declarações acerca da idoneidade do candidato, firmadas por membros do Ministério Público, magistrados, 
professores universitários,  dirigentes de órgãos da Administração Pública ou de advogados,  no total de 3 (três);
VI - Certidões cíveis e criminais dos setores de distribuição dos lugares em que tenha residido nos últimos 5 
(cinco) anos, das Justiças Federal, Estadual, Eleitoral e Militar;
VII - Curriculum vitae do candidato, com indicação de todos os locais de seu domicílio nos últimos cinco anos, 
mencionando os cargos ou empregos exercidos  neste  período, com os nomes e endereços das autoridades ou 
empregadores com os quais manteve vínculo;
VIII - Certidão negativa da OAB, esclarecendo que o candidato nunca foi punido pela entidade (se o candidato for 
ou tiver sido inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil);
IX - Declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, registrando que o candidato nunca sofreu 
punição; 
X - Comprovação do requisito relativo ao exercício de atividade jurídica, por prazo não inferior a três anos (CF, 
artigo 129, § 3º), observados os §§ 1° e 2º do artigo 19 desta Resolução, ficando dispensada, neste momento, a 
comprovação para o candidato que ainda não tenha completado o tempo exigido, o que deverá ser informado no 
pedido de inscrição definitiva.
XI - Títulos que comprovem a capacitação do candidato para exame pela Comissão de Concurso, nos termos do 
art. 45 desta Resolução.
Art.  42  -  Na  conversão  em caráter  definitivo  da  inscrição,  o   Presidente  da  Comissão  de  Concurso  poderá 
promover  as  diligências  que  se  fizerem  necessárias  sobre  a  vida  pregressa  do  candidato,  colher  elementos 
informativos  junto a  quem os possa fornecer e  convocar  o candidato para ser  ouvido,  assegurando-se a  tudo 
tramitação reservada,  correndo por conta do candidato as despesas de viagem, de alimentação e de estada.
Parágrafo único - Cumpridas as diligências porventura  determinadas,  o Presidente da Comissão de Concurso 
deferirá ou não os pedidos de inscrição definitiva, após exame pelo Secretário do Concurso,  dos elementos que os 
instruíram.
IX - DAS PROVAS ORAIS E DA AFERIÇÃO DE TÍ-
TULOS
Art. 43 - O Presidente da Comissão de Concurso convocará por edital, publicado no Diário Oficial da União, os 
candidatos que tiverem deferida a inscrição definitiva a submeterem-se às provas orais,  em Brasília-DF, com 
indicação de hora e local da realização das argüições.
Art. 44 - Nas provas orais, o candidato será argüido pela Comissão de Concurso composta por todos os membros, 
em sessão pública, sobre pontos do programa, sorteados no momento da argüição.
§1º -  A Comissão de Concurso preparará  os pontos para as  provas orais  dentro do programa geral,  os quais 
abrangerão as matérias
do Grupo I.
§  2º  -  Cada  examinador  disporá  de  10  (dez)  minutos  para  interrogar  cada  candidato  que  será  argüido  pela 
totalidade dos examinadores,  por tempo não superior a 50 (cinqüenta) minutos.
§ 3º- Cada Membro da Comissão de Concurso atribuirá ao candidato nota na escala de 0 (zero) a 100 (cem).
§ 4º - As notas serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado pelos examinadores.
Art. 45 - São admitidos como títulos, para os fins do § 1º do art. 5º, desta Resolução:
I - produção cultural de autoria individual, no âmbito da ciência jurídica, constante de publicação especializada ou, 
a critério da Comissão de Concurso, “site” especializado da Internet, tais como artigos, ensaios, monografias, teses 
e livros;
II - diploma de mestre ou doutor em Direito, devidamente registrado;
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III - diploma universitário em curso de pós-graduação, em nível de especialização na área jurídica, nacional ou 
estrangeiro, de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento, 
desde  que  devidamente  reconhecido  ou  autorizado  pelo  Ministério  da  Educação,  constando  tal  aspecto, 
necessariamente,  da certidão expedida pela instituição de ensino;
IV - efetivo exercício de magistério superior em disciplina da área jurídica, nível de graduação, com recrutamento 
realizado por processo seletivo formal, em Instituição de Ensino Superior pública ou reconhecida;
V -  exercício  do magistério  superior  em curso  de  pós-graduação   (especialização  “lato sensu”,  mestrado  ou 
doutorado) oferecido por Instituição de Ensino Superior, com o devido reconhecimento;
VI - exercício do magistério em curso oficial de preparação à carreira, atualização ou pós-graduação oferecido por 
instituições de ensino e pesquisa jurídica (Escolas Superiores) integradas ao Ministério Público, à Magistratura e à 
Ordem dos Advogados do Brasil;
VII - exercício em cargo ou função técnico-jurídica, privativos de bacharel em Direito, em órgãos do Legislativo, 
Executivo,  Judiciário e do Ministério Público;
VIII  - exercício da advocacia privada, comprovado mediante certidões, publicações,  petições protocoladas, ou 
outro meio igualmente idôneo, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;
IX - aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito;
X - certificado expedido por Escola Superior do Ministério Público, da Magistratura ou da Ordem dos Advogados 
do Brasil, de haver o candidato freqüentado curso por elas ministrado, de no mínimo 360 horas, comprovada a 
aprovação do aluno; e
XI  -  participação  como membro  de  Banca  Examinadora  para  o  magistério  jurídico  superior,  para  cargos  de 
magistratura, Ministério Público ou Advocacia Pública.
§ 1º - Não são computáveis como títulos:
I - desempenho de função eletiva ou qualquer outro cargo público não constante da discriminação deste artigo;
II - atividades de extensão universitária, programas ou excursão culturais;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional; e
IV - trabalhos cuja autoria exclusiva do candidato não possa ser apurada.
§ 2º - Admitir-se-á a apresentação de títulos supervenientes,  desde que entregues, mediante requerimento, antes 
do início das provas orais.
Art. 46 - A apreciação dos títulos será feita segundo critérios objetivos, adotados pela Comissão de Concurso, 
previamente estabelecidos,  tendo 100 (cem) como nota máxima.
X - DOS RECURSOS E DA VISTA DE PROVAS
Art. 47 - Assiste ao candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, a 
faculdade de ter vista das provas escritas (subjetiva e prática), nos 02 (dois) primeiros dias do prazo recursal, na 
Procuradoria  Regional  do  Trabalho  onde  prestou  prova,  que  será  concedida  exclusivamente  mediante  cópia, 
colocada à disposição do interessado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a formalização do pedido 
tempestivo.
Parágrafo único - No caso de vista feita a procurador, este deverá apresentar, juntamente com o instrumento de 
mandato, cópia do documento de identidade do candidato, utilizado na inscrição prel iminar.
Art. 48 - Os candidatos poderão recorrer contra o indeferimento de inscrições preliminares e definitivas, o teor do 
gabarito preliminar, o resultado de qualquer uma das provas escritas e da classificação final.
§ 1º - O recurso será protocolado nas Procuradorias Regionais dos Estados e do Distrito Federal, no prazo de 5 
(cinco) dias contados da publicação respectiva, sendo vedada a interposição por meio de fac-símile ou processo 
eletrônico equivalente.
§  2º  -  O recurso será  interposto  por  petição,  que  conterá  o  nome e  a  qualificação  do recorrente,  fazendo-se 
acompanhar,  imprescindivelmente,   das respectivas razões, as quais deverão ser apresentadas em páginas sem 
identificação do recorrente ou qualquer outro sinal e individualizadas, específicas para cada questão impugnada, 
contendo a devida fundamentação, sob pena de não conhecimento.
§ 3º - No recurso contra o gabarito preliminar, o candidato poderá, sob pena de preclusão, argüir a nulidade de 
questões, por deficiência na sua elaboração, e/ou a incorreção das assertivas apontadas como corretas, podendo, 
neste caso, pleitear a alteração da resposta apontada no gabarito.
§ 4º - Divulgada a listagem com os nomes e as notas dos candidatos habilitados à segunda fase, caberá recurso 
(artigo 28, parágrafo único), exclusivamente na hipótese de erro material na atribuição dos pontos, sendo vedado o 
reexame do gabarito oficial retificado.
§ 5º - O recurso contra o resultado da classificação final somente poderá versar sobre a existência de erro material 
e de soma de pontos obtidos.
§ 6º - Em nenhuma hipótese caberá recurso de decisão que apreciar outro recurso.
§  7º  -  As  questões  serão  identificadas  por  meio  de  código  dado a  cada  prova  recorrida,  pela  Secretaria  do 
Concurso.
§ 8º - O prazo para o exame dos recursos e entrega dos resultados ao Secretário do Concurso, para identificação, é 
de até 5  (cinco) dias úteis.
XI - DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
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Art. 49 - Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média final, apurada na forma do art. 6º, § 
4º, da presente Resolução.
§ 1º - Em caso de empate, a classificação obedecerá à seguinte ordem de preferência:
I - mais elevada média nas provas escritas;
II - mais elevada média nas provas orais;
III - mais elevada nota em títulos;
IV - tempo de serviço público federal;
V - tempo de serviço público em geral; e
VI - idade, em favor do mais idoso.
§  2º  -  No caso  de  candidato  amparado  pela  Lei  nº  10.741/2003  (Estatuto  do  Idoso),  o  primeiro  critério  de 
desempate será o da idade, em favor do mais idoso.
Art. 50 - Os candidatos aprovados serão submetidos a exame de higidez física e mental, com o objetivo de aferir se 
as condições física e psíquica são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.
§ 1º - O local, o horário e as demais condições para realização dos exames, previstos neste artigo, serão objeto de 
instruções complementares, baixadas pelo Presidente da Comissão de Concurso até a data da inscrição definitiva.
§ 2º - Não serão nomeados candidatos considerados inaptos para o exercício do cargo nos exames de higidez física 
e mental (art.  191, LC 75/93).
Art.  51 -  Concluídos os  trabalhos  do concurso e  proclamados  pela  Comissão os  seus  resultados,  fará  esta  o 
encaminhamento ao Procurador-Geral do Trabalho para fins de homologação, após manifestação do Conselho 
Superior.
Art. 52 - Os candidatos aprovados, na ordem de classificação,  escolherão a lotação de sua preferência, na relação 
de vagas que, após o resultado do Concurso, o Conselho Superior decidir devam ser providas inicialmente (Art. 
194, § 1º, LC nº 75/93).
Art.  53 - Homologado o resultado, o candidato aprovado poderá apresentar ao Procurador-Geral do Trabalho, 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, requerimento de recusa de nomeação correspondente à 
sua classificação, o que acarretará o deslocamento de seu nome para o último lugar da lista de classificados.
Art. 54 - Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso que, à data, houverem atingido a idade de 65 
(sessenta e cinco) anos.
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 55 - Os candidatos arcarão com todas as despesas decorrentes do deslocamento para a realização das provas 
escritas e orais, para atender a convocações da Comissão de Concurso ou o cumprimento dos exames previstos no 
art. 50 da presente Resolução.
Art.  56  -  Estarão  impedidos  de  exercer  funções  na  Secretaria  do  Concurso,  nas  Comissões  de  Execução  e 
Fiscalização, na Comissão de Concurso e de participar das atividades de coordenação,  fiscalização e execução do 
concurso,  Membros e/ou servidores do Ministério Público do Trabalho que tenham cônjuge,  companheiro ou 
parente até o terceiro grau inscrito no processo seletivo ou que lecionem em cursos preparatórios específicos ou 
não.
Art. 57 - As divulgações referentes ao concurso limitar-se-ão à indicação das inscrições preliminares e definitivas 
deferidas  e  à  relação  dos  candidatos  aprovados,  com  as  respectivas  notas  e  classificação,   além  de  editais 
pertinentes  ao  certame,  devendo  a  Secretaria,   no  entanto,  disponibilizar,  na  Internet,  o  acesso  de  todos  os 
candidatos às respectivas notas.
§ 1º - As divulgações referentes ao concurso serão feitas no Diário Oficial da União
§ 2º - A Secretaria do Concurso procurará dar ampla divulgação às informações relativas ao processo seletivo, 
utilizando-se de todos os meios disponíveis, especialmente a Internet, no endereço http//www.pgt.mpt.gov.br.
Art. 58 - Terminado o concurso, deverão os candidatos providenciar a retirada dos documentos apresentados com 
os pedidos de inscrição preliminar e/ou definitiva, dentro de 30 ( trinta) dias da publicação do ato homologatório.
§ 1º - Esgotado o prazo referido no caput deste artigo, a Secretaria do Concurso inutilizará os documentos não 
retirados.
§ 2º - À exceção dos documentos referidos no caput deste artigo, o restante do material relativo ao concurso ficará 
arquivado na Secretaria do Concurso pelo prazo de sua eficácia após o qual deverá ser inutilizado.
Art. 59 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Concurso, que, se entender necessário, 
ouvirá o Conselho Superior.
Art. 60 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções de números:
- 11 de 29 de setembro de 1994.
- 15 de 28 de março de 1996.
- 30 de 30 de outubro de 1997.
- 40 de 24 de setembro de 1998.
- 48 de 02 de maio de 2000.
- 55 de 18 de fevereiro de 2004.
Brasília, em 16 de agosto de 2005.
SANDRA LIA SIMÓN
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Presidente do Conselho
ANEXO
PROGRAMA
GRUPO I
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS
DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
DIREITO CIVIL E COMERCIAL
REGIME JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GRUPO II
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO ADMINISTRATIVO
GRUPO III
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DIREITO PENAL
DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO
GRUPO I
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS
Constituição:  conceito  e  classificação.  Princípios  constitucionais.   Poder  Constituinte  originário  e  Poder 
Constituinte derivado.  Limitações ao poder de emenda.
Supremacia da Constituição. Controle de constitucionalidade das leis (conceito, requisitos e espécies). Ação Direta 
de Inconstitucionalidade,  Ação Declaratória de Constitucionalidade e Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Inconstitucionalidade por omissão.
Hermenêutica constitucional. Aplicação e interpretação da Constituição. Classificação das normas constitucionais.
Evolução constitucional do Brasil.
Direitos  e  Garantias  Fundamentais  na  Constituição  da  República  de  1988.  Direito  e  Deveres  Individuais  e 
Coletivos. Direitos Sociais. Direitos de Nacionalidade. Direitos Políticos. Tutelas constitucionais das liberdades: 
habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. Ação popular.
Organização  do  Estado  brasileiro.  Estrutura  político-administrativa.  Estado  Democrático  de  Direito.  Estado 
Federal: conceito e sistema de repartição de competências. União. Estado-membro: poder constituinte estadual 
(autonomia e limitações). Município: competência e autonomia. Distrito Federal e Territórios. Intervenção federal
e estadual.
Administração Pública. Princípios e disposições constitucionais.  Servidores Públicos.
Poder Legislativo. Organização. Funções. Processo Legislativo.  Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Poder  Executivo.  Presidente  e  Vice-Presidente  da  República   (atribuições  e  responsabilidade).  Ministros  de 
Estado. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Poder regulamentar. Medidas Provisórias.
Poder  Judiciário.  Funções  e  organização.  Garantias.  Órgãos  e  competência.  Conselho  Nacional  de  Justiça. 
Supremo Tribunal Federal.  Superior Tribunal de Justiça. Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. 
Estatuto da Magistratura.  
Funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública.  
Defesa  do  Estado  e  das  Instituições  Democráticas:  Estado  de  Defesa  e  Estado  de  Sítio;  Forças  Armadas  e 
Segurança Pública.  
Sistema Tributário Nacional: princípios gerais; limitações do poder de tributar; impostos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. Repartição das Receitas Tributárias.
Ordem Econômica e Financeira: Princípios Gerais da atividade econômica; Política Urbana; Política Agrícola e 
Fundiária e Sistema Financeiro Nacional.
Ordem Social: Seguridade Social; Educação e Cultura; Comunicação Social. Família, Criança, Adolescente, Idoso 
e Índios. Meio Ambiente: conceito; abrangência; proteção constitucional e competência legislativa.
Disposições Constitucionais Transitórias.
Direitos  Humanos  Fundamentais:  conceito  e  evolução  histórica.   As  gerações  ou  dimensões  dos  Direitos 
Humanos.
Sistema Internacional de promoção e proteção dos Direitos Humanos. Sistema Interamericano.
Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos.  Natureza jurídica. Incorporação ao ordenamento 
jurídico brasileiro.  Conflito com as normas constitucionais.
O Ministério Público e a defesa dos Direitos Humanos Fundamentais.
DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO
Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, funções e autonomia. Fundamentos e formação 
histórica. Tendências atuais. Flexibilização e desregulamentação.
Princípios do Direito do Trabalho. Princípios Constitucionais do Trabalho. Fontes formais do Direito do Trabalho: 
conceito, classificação,  hierarquia e solução de conflitos.
Interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho.
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Métodos  básicos  de  exegese.  O papel  da  eqüidade.  Eficácia  das  normas  trabalhistas  no  tempo e  no  espaço. 
Revogação. Irretroatividade e direito adquirido.
Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia.
Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia. Natureza jurídica, caracterização, 
forma e classificação.   Elementos  integrantes:  essenciais,  acidentais  e  naturais.   Efeitos  do contrato:  direitos, 
deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos (direitos intelectuais e invenções do empregado).
Modalidades de contratos de trabalho. Contrato por prazo determinado.  Contrato de experiência e período de 
experiência. Contrato de trabalho e contratos afins. Diferenças em relação à prestação de serviços, empreitada, 
representação comercial, mandato e sociedade. Pré-contratação: configuração, efeitos e responsabilidade jurídica.
Empregado: conceito e caracterização. Empregado doméstico.  Trabalhadores intelectuais e exercentes de função 
de confiança.  Dirigentes e sócios de empresas. Mãe social. Índios.
Empregador:  conceito  e  caracterização.  Empresa  e  estabelecimento.   Grupo  econômico.  Sucessão  de 
empregadores. Consórcio de empregadores. Responsabilidade empresarial e pessoal (teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica). Poderes diretivo, regulamentar,  fiscalizador e disciplinar. Limites ao poder potestativo e
abuso de direito do empregador.
Trabalho  autônomo.  Trabalho  temporário.  Trabalho  avulso  e  Trabalho  portuário  (Lei  n°  8.630/93).  Trabalho 
voluntário. Trabalho contratado por equipe. Trabalho em cooperativas (cooperativas de mão-de-obra). Trabalho 
em domicílio. Teletrabalho. Trabalho rural.  Empregador e trabalhador rural. Normas de proteção. Contratos de 
trabalho especiais. Bancário; atleta profissional; artista; jornalista;  professor e aeronauta.
Trabalho escravo: caracterização. Servidão por dívida. “Truck system”. Aliciamento e transporte de trabalhadores. 
Responsabilidade  do  empregador  e  do  intermediador.  Normas  internacionais  de  proteção  (Organização 
Internacional do Trabalho - OIT).
Trabalho infantil: caracterização, efeitos da contratação e penalidades.  Doutrina da proteção integral da criança e 
do adolescente.  Tratamento legal e constitucional. Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente: 
composição  e  atribuições.  Trabalho  do  adolescente:  normas  de  proteção.  Limites  à  contratação.  Estágio  e 
aprendizagem: conceito, distinção, características e requisitos contratuais.  Direitos e deveres do estagiário e do 
aprendiz. Trabalho educativo.  
Contrato de trabalho do servidor público.  Princípios trabalhistas  e administrativos  aplicáveis.  Contratação por 
tempo determinado  (necessidade temporária de excepcional interesse público).  Cargos e funções comissionadas. 
A legislação federal e os servidores estaduais e municipais. Estabilidade do servidor público celetista.
Nulidade do contrato de trabalho: total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da declaração de 
nulidade.  
Terceirização  do  trabalho.  Intermediação  de  mão-de-obra.   Entes  estatais  e  terceirização.  Responsabilidade 
jurídica.
Discriminação do trabalhador. Disposições constitucionais e leis trabalhistas antidiscriminatórias. Discriminação 
na admissão, na vigência e na terminação do contrato de trabalho. Direitos da personalidade do trabalhador e a 
proteção constitucional à intimidade.  Assédio moral e sexual na relação de trabalho. Proteção ao idoso (Lei n° 
10.741/03).  Proteção às  Pessoas Portadoras  de Deficiência  e reabilitadas pela Previdência Social:  inserção no 
trabalho, reserva legal de vagas e acessibilidade.
Dano moral individual e coletivo no âmbito das relações de trabalho: caracterização, conceito e reparação.
Duração do trabalho.  Fundamentos  e  objetivos.  Jornada de trabalho e horário  de trabalho.  Trabalho noturno. 
Trabalho extraordinário.  Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas  (banco de horas). Horas “in 
itinere”.  Trabalho  em  turnos  ininterruptos  de  revezamento.  Trabalho  em regime  de  tempo  parcial.  Jornadas 
especiais de trabalho.  
Repousos.  Intervalos  intrajornadas  e  interjornadas.  Repouso  semanal  e  em feriados.  Remuneração  simples  e 
dobrada. Descanso anual: férias. Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho  (OIT).
Meio  Ambiente  do  Trabalho.  Conceito.  Segurança  e  Saúde  no  trabalho.  Proteção  legal.  Periculosidade  e 
insalubridade.  Trabalho  em  condições  prejudiciais  à  saúde  e  à  segurança.  Acidente  do  trabalho  e  doenças 
ocupacionais:  caracterização  e  responsabilidade  jurídica.   Normas  Regulamentadoras  (NRs)  do Ministério  do 
Trabalho e Emprego sobre Segurança e Saúde do Trabalho urbano e rural (Portaria n° 3.214/78). Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA);   Serviço Especialização  em Engenharia  de Segurança e  em Medicina do 
Trabalho (SESMT); Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Remuneração e salário: conceito e distinção. Classificação e composição do salário. Formas e meios de pagamento 
do salário.  Proteção jurídica ao salário. Modalidades de salário. Gorjetas. Adicionais.  Gratificação. Comissões. 
13° Salário. Parcelas não-salariais.  Salário “in natura” e utilidades não salariais. Participação nos lucros e nos 
resultados.  Equiparação salarial.  O princípio da igualdade de salário.  Desvio de função. Quadro de carreira e 
planos de cargos e salários.
Alteração do contrato de trabalho. Alteração unilateral e bilateral.  Transferência de local de trabalho. Promoção e 
rebaixamento.  Alteração do horário e da jornada de trabalho. Redução de remuneração.  “Jus variandi” e “Jus 
resistentiae”.  Interrupção  e  suspensão  do  contrato  de  trabalho:  conceito,  caracterização,  distinções.  Hipóteses 
legais. Efeitos.
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Estabilidade e garantias provisórias no emprego: conceito,  caracterização e distinção. Formas de estabilidade. 
Teoria  da nulidade  da despedida  arbitrária.  Renúncia  à  estabilidade.  Homologação.  Despedida de  empregado 
estável. Readmissão e reintegração. Direito à indenização. Despedida obstativa. Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço.
Prescrição e Decadência no Direito do Trabalho.
Cessação do contrato de trabalho: causas e classificação.  Espécies. Dispensa sem justa causa. Limites. Dispensa 
com justa causa. Falta grave. Despedida indireta.  Hipótese de aposentadoria,  força maior, “factum principis”, 
morte, inadimplemento das obrigações,  extinção da empresa.
Obrigações e direitos decorrentes da cessação do contrato de trabalho. Indenização por tempo de serviço: conceito 
e fundamento jurídico. Indenização nos casos de contrato por prazo determinado.  Aviso prévio. Multa (art. 477 da 
CLT). Procedimento relativo à cessação do contrato. Homologação da rescisão, quitação e eficácia liberatória das 
parcelas. Plano de Demissão Voluntária (PDV). Responsabilidade jurídica pós-contratual.
Direito coletivo do trabalho: conceito, conteúdo e função.  Princípios e fontes normativas. Conflitos coletivos de 
trabalho.
Organização sindical brasileira. Liberdade sindical (Convenções 87 e 98 da OIT). Conceito de categoria. Categoria 
profissional diferenciada. Dissociação de categorias.
Entidades  sindicais:  conceito,  natureza  jurídica,  estrutura,   funções,  requisitos  de  existência  e  atuação, 
prerrogativas e limitações. Garantias sindicais. As Centrais sindicais.
Negociação  coletiva:  função  e  níveis.  Acordo  coletivo,  convenção  coletiva  e  contrato  coletivo  de  trabalho. 
Vigência,  eficácia e extensão dos instrumentos normativos. Natureza das normas coletivas.   Incorporação das 
cláusulas normativas aos contratos de trabalho.  Convenção n° 154 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).
Greve. Condutas anti-sindicais: espécies e conseqüências.  “Lockout”.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia.  Interpretação, integração e eficácia das normas.
Acesso à Justiça do Trabalho. Gratuidade. “Jus postulandi”.  A coletivização do processo. Métodos extrajudiciais 
de composição dos conflitos trabalhistas: mediação e arbitragem. Poder Normativo.  Simulação de lides.
Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento,  jurisdição e competência dos órgãos. Juízos de 
Direito investidos na jurisdição trabalhista. Corregedoria na Justiça do Trabalho.  Lei Orgânica da Magistratura.
Competência  da Justiça do Trabalho:  em razão da matéria,  da pessoa, da função e do lugar.  Modificação de 
competência. Conflitos de competência. Inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 45/2004.
Partes,  procuradores,  representação,  assistência,  substituiçãoprocessual  e  litisconsórcio.  Mandato  tácito. 
Assistência judiciária. Litigância de má-fé.
Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais.  Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação 
dos atos processuais.  Notificação. Preclusão.
Vícios do ato processual: espécies. Nulidades no processo do trabalho: extensão, princípios, argüição, declaração e 
efeitos.
Dissídio  individual:  Procedimento  Comum:  Súmário,  Sumaríssimo  e  Ordinário.  Petição  inicial:  requisitos, 
emenda, aditamento,  indeferimento.
Audiência. Comparecimento das partes e “arquivamento”. Conciliação. Revelia. Resposta do reclamado. Defesa 
direta e indireta.  Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção.
Provas: princípios, peculiaridades, oportunidade e meios.  Ônus da prova. Interrogatório. Confissão. Documentos. 
Incidente de falsidade documental. Testemunha (compromisso, impedimentos e conseqüências). Perícia e inspeção 
judicial.
Sentença nos dissídios individuais. Tutela antecipada de mérito e tutela cautelar no processo trabalhista. Termo de 
conciliação e seus efeitos: perante as partes, terceiros e INSS. Honorários periciais e advocatícios.
Sistema recursal:  princípios e procedimentos. Efeitos dos recursos. Pressupostos de admissibilidade.  Juízos de 
admissibilidade e de mérito. Remessa “ex officio”
Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de petição,  agravo de instrumento, recurso de revista, embargos 
no TST e embargos de declaração. Recurso adesivo. Agravo regimental.
Liquidação da sentença. Execução provisória e execução definitiva.  Aplicação subsidiária da Lei de Execução 
Fiscal e do Código de Processo Civil. Mandado de citação. Penhora. Execução de quantia certa contra devedor 
solvente. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa 
falida e  das empresas submetidas  ao procedimento  de recuperação judicial  (Lei  n°  11.101/05).  Execução das 
contribuições previdenciárias:  competência, alcance e procedimento.
Embargos  à  execução.  Exceção  de  pré-executividade.  Impugnação  à  sentença  de  liquidação.  Embargos  de 
Terceiro. Fraude à execução. Expropriação de bens do devedor. Arrematação, adjudicação,  remição. Execução 
contra a Fazenda Pública: dívidas de pequeno valor e precatório.
Inquérito para apuração de falta grave: conceito, cabimento,  prazo e julgamento. Natureza e efeitos da sentença.
A defesa e a proteção legal dos direitos e interesses trabalhistas difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
Sistema de tutela jurisdicional coletiva: fundamento constitucional e legal. Ação civil pública e ação civil coletiva. 
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Cabimento.  Objeto.  Legitimação.   Litisconsórcio.  Competência.  Transação.  Sentença.  Liquidação.  Execução. 
Litispendência. Coisa Julgada. Recursos.
Outras  ações  admissíveis  no processo trabalhista:  ação  de  consignação em pagamento;  ação de  prestação  de 
contas, mandado de segurança e ação monitória.  Ação anulatória de cláusula de contrato,  acordo coletivo ou 
convenção coletiva de trabalho.
Dissídio coletivo: conceito, classificação, competência, instauração  (legitimação, prazo e procedimento). Sentença 
normativa:  efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Recursos. Ação de cumprimento.
Ação rescisória no processo do trabalho: cabimento, competência,  hipóteses de admissibilidade. Juízo rescindente 
e juízo rescisório.  Prazo para ingresso. Procedimento e recurso.
DIREITO CIVIL E COMERCIAL
Aplicação da lei no tempo e no espaço. Princípio da irretroatividade.  Revogação, derrogação e ab-rogação. Direito 
adquirido.  
Hierarquia, integração e interpretação das leis.  Hermenêutica jurídica. Analogia, princípios gerais do Direito e 
eqüidade.
Das pessoas naturais: personalidade, capacidade e domicílio.  Dos direitos da personalidade. Da ausência.  
Das pessoas jurídicas: classificação, registro e normas gerais.
Domicílio. Abuso da personalidade jurídica.
Dos bens. Classificação. Bem de família.
Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico e dos atos jurídicos.  Requisitos de validade, prova e interpretação. Da 
representação. Da condição, do termo e do encargo. Dos defeitos e da invalidade.
Dos atos ilícitos. Da responsabilidade civil. Boa-fé objetiva.  Prescrição e decadência.
Das obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Teoria da imprevisão, caso fortuito e força 
maior. Do inadimplemento:  mora, perdas e danos, juros legais e cláusula penal. Do pagamento indevido e do 
enriquecimento sem causa.
Dos contratos. Normas gerais. Das várias espécies de contratos:  compra e venda; doação; locação; empréstimo; 
comodato;  mútuo;   prestação  de  serviço;  empreitada;  depósito;  mandato;  comissão;   corretagem;  transporte; 
seguro; fiança; transação e compromisso.
Do direito de empresa. Do empresário: caracterização, inscrição e capacidade. Da sociedade: normas gerais. Das 
sociedades  não-personificadas.  Das  sociedades  personificadas:  espécies.  Da  sociedade limitada.  Da sociedade 
cooperativa. Liquidação, transformação,  incorporação, fusão e cisão de sociedades.
Da sociedade anônima:  conceito,  características  e  espécies.   Capital  social.  Ações.  Direitos e  obrigações  dos 
acionistas.  Conselho de  administração.  Deveres e  responsabilidade  dos administradores  e  diretores.  Condição 
jurídica dos empregados eleitos para a Diretoria.
Recuperação  judicial,  extrajudicial  e  falência  de  empresas   (Lei  n°  11.101/2005).  Classificação  dos créditos. 
Posição do crédito trabalhista. Liquidação extrajudicial de sociedades e instituições financeiras:  noções gerais.
Títulos de crédito: conceito natureza jurídica e espécies
Contratos mercantis: alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); franquia (franshising); 
faturização  (factoring); representação comercial.
A  proteção  ao  consumidor.  Código  de  Defesa  do  Consumidor:   princípios  de  regência  e  direitos  básicos. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Proteção contratual. A defesa do consumidor em juízo.
REGIME JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ministério  Público  brasileiro.  Evolução  histórica.  Natureza.   Princípios  constitucionais  e  institucionais. 
Autonomia. Independência.  Organização. Funções típicas e atípicas. Funções privativas e concorrentes.
Atribuições, garantias, prerrogativas e vedações constitucionais dos membros do Ministério Público. O princípio 
do promotor natural. Responsabilidade civil, administrativa e penal.
Ministério Público dos Estados. Lei Orgânica Nacional (Lei n° 8.625/93). Organização e instrumentos de atuação. 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.  Ministério Público da União. Lei Orgânica (Lei Complementar 
n° 75/93). Estrutura. Organização. Carreira. Instrumentos de atuação.
Ministério  Público  do  Trabalho.  Organização.  Atribuições   (judiciais  e  extrajudiciais).  Procedimentos  de 
investigação.  Inquérito  civil.  Recomendação.  Termo de  compromisso de ajustamento  de  conduta.   Audiência 
pública.
GRUPO II
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Princípios fundamentais do processo civil. Instrumentalidade e efetividade processual.
Jurisdição:  conceito,  características,  órgãos,  princípios  informativos,   espécies  e  limites.  Competência: 
classificação, divisão e modificação.
Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica.
Ação e pretensão. Condições da ação.
Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica processual e relação jurídica material. Objeto do processo: 
mérito  da  causa.  Processo  e  procedimento.  Procedimento  ordinário  e  sumário.   Processo  de  conhecimento, 
processo cautelar e processo de execução.  
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Formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos processuais (ausência e efeitos). Julgamento conforme 
o estado do processo.
Sujeitos  da  relação  processual.  Parte  (conceito).  Capacidade  de  ser  parte  e  capacidade  de  estar  em  juízo. 
Legitimação  ordinária  e  extraordinária  (substituição  processual).  Procuradores.  Ministério  Público.   Juiz. 
Intervenção de terceiros. Litisconsórcio e assistência. Litigância de má-fé.
Atos processuais. Prazos. Preclusão (conceito e espécies).  Despesas processuais e honorários.
Petição inicial:  requisitos  e vícios.  Pedido:  noções gerais,   espécies,  interpretação e alteração.  Cumulação de 
pedidos.
Resposta  do  réu:  defesa  direta  e  indireta.  Revelia.   indisponíveis.  Contestação.  Exceções  processuais: 
incompetência, impedimento e suspeição. Reconvenção. Carência de ação. Litispendência,  conexão e continência.
Prova: conceito, princípios gerais e objeto. Prova ilícita.   Ônus da prova. Iniciativa probatória do juiz.  Prova 
emprestada. Sistema de apreciação da prova. Indícios e presunções.
Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos. Tutela inibitória e antecipação da tutela. Tutela específica e 
antecipada  das  obrigações  de  fazer  e  não  fazer.  Julgamento “extra”,  “ultra”  e  “citra  petita  ”.  Coisa  julgada: 
definição, limites e efeitos.  
Processo cautelar: disposições e princípios gerais, liminares,  sentença cautelar e seus efeitos. Medidas cautelares 
específicas: arresto,  seqüestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de prova.
Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e reexame necessário. Embargos de declaração. Apelação. 
Recurso Extraordinário e recurso especial. Natureza e finalidade. Hipóteses de cabimento.
Processo  de  execução.  Partes.  Liquidação  da  sentença:  natureza  jurídica  e  modalidades.  Títulos  executivos 
judiciais e extrajudiciais.  Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis. Execução das obrigações de fazer e 
não fazer. Execução contra a Fazenda Pública.
Incidente de uniformização de jurisprudência e de inconstitucionalidade.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Direito  administrativo:  conceito,  objeto  e  fontes.  Administração  pública:  princípios  informativos  e  poderes 
(hierárquico, regulamentar e de polícia).
Ato  administrativo:  conceito,  requisitos,  elementos  e  atributos.   Classificação  (vinculados  e  discricionários; 
unilaterais, bilaterais e multilaterais; simples, complexos e compostos).
Vícios  do  ato  administrativo.  Atos  administrativos  nulos  e  anuláveis.  Teoria  dos  motivos  determinantes. 
Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo.
Centralização e descentralização administrativa. Administração pública direta e indireta. Autarquia, sociedade de 
economia mista,  empresa pública e fundação pública. Agências reguladoras e executivas.  
Serviço público: conceito, caracteres jurídicos, classificação e garantias. Modalidades da atividade administrativa 
do Estado. Setor público não-estatal: organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público.
Agentes políticos. Agentes públicos. Servidor Público e funcionário público. Direito de sindicalização e direito de 
greve do servidor público. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n° 8.112/90). Processo 
administrativo disciplinar 
Controle interno e externo da Administração Pública. Recursos administrativos. Controle jurisdicional: meios e 
limites. Improbidade administrativa.
Responsabilidade civil do Estado: fundamentos. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Ação regressiva.
Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade.
Contrato administrativo: conceito, elementos, formalização e extinção. Execução: teorias do fato do príncipe e da 
imprevisão.   Contratos de parceria público-privada (Lei n° 11.079/2004).  Licitação:   conceito,  modalidades  e 
hipóteses de dispensa.
GRUPO III
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Seguridade social: conceito, princípios constitucionais e organização.
Do custeio da seguridade social:  sistema de financiamento.   Contribuições  e  isenções.  Responsabilidade pelo 
recolhimento.
Previdência Social: organização, princípios e regras gerais.
Dos beneficiários e das prestações da previdência social.
Benefícios. Cumulação de benefícios. Prescrição.  Acidente do trabalho: efeitos previdenciários. Auxílio-doença e 
auxílio-acidente. Seguro-desemprego.
DIREITO PENAL
Tipo e tipicidade. Excludentes de antijuridicidade (legítima defesa; estado de necessidade e exercício regular de 
direito). Culpabilidade.  Autoria, co-autoria e participação. Relação de causalidade.  Imputabilidade e causas de 
exclusão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Crime: conceito. Crimes comissivos e omissivos. Consumação e tentativa. Desistência voluntária, arrependimento 
eficaz e arrependimento posterior.
Crimes  contra  a  liberdade pessoal:  constrangimento ilegal;   ameaça;  seqüestro e  cárcere  privado e redução à 
condição análoga à de escravo.
Crimes contra o patrimônio: furto, roubo, extorsão, dano,  apropriação indébita e estelionato.

58



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.208

Crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria.
Crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65).
Crimes contra a Administração da Justiça: denunciação caluniosa;  falso testemunho ou falsa perícia; coação no 
curso do processo;  exercício arbitrário das próprias razões; fraude processual; favorecimento pessoal, patrocínio 
infiel e exploração de prestígio.
Crime de falsidade documental: falsificação de documento público; falsificação de documento particular; falsidade 
ideológica;  falsidade de atestado médico; uso de documento falso e supressão de documento.
Crimes contra a organização do trabalho. Condutas criminosas relativas à anotação da Carteira de Trabalho e 
Previdência  Social,  à  retenção  dolosa  do  salário  e  à  apropriação  indébita  e  sonegação  das  contribuições 
previdenciárias.
Crimes  resultantes  de preconceito  de raça ou cor  (Lei  n°  7.716/96).  Crimes contra  as  pessoas  portadoras  de 
deficiência (Lei n° 7.853/89). Crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais (Decreto- Lei n° 201/67).
DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO COMUNITÁRIO
Sujeitos do Direito Internacional Público. Estados e Organizações Internacionais.
Órgãos das relações entre os Estados: agentes diplomáticos e representantes consulares.
Imunidade de jurisdição dos Estados: origem, fundamentos e limites. Imunidade de execução.
Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações constitucionais.
Aplicação da lei trabalhista estrangeira: os princípios da “lex loci executiones” e do “locus regit actum”.
Tratados internacionais: vigência e aplicação.
Organização  Internacional  do Trabalho:  natureza jurídica.  Finalidade e objetivos.  Estrutura e  composição dos 
órgãos.  Convenções  e  Recomendações  Internacionais  do Trabalho.  Declaração  sobre  os  Princípios  e  Direitos 
Fundamentais do Trabalho.
Normas internacionais de proteção da criança e do adolescente:  Convenção sobre os Direitos da Criança e Pacto 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU). Convenção 138 e Recomendação 146 sobre a idade mínima 
para admissão no emprego,  Convenção 182 e Recomendação 190 sobre as piores formas de trabalho infantil 
(OIT).
Organização Mundial  do Comércio e concorrência internacional.   “Dumping social”,  “cláusula social” e “selo 
social”.
Conceito,  princípios  e  orientações  sociais  do  Direito  Comunitário.   Fontes.  Mercado  Comum  do  Sul 
(MERCOSUL): constituição,  natureza jurídica, estrutura. Sistema de solução de controvérsias.

33. RESOLUÇÃO N. 137, DE 04 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU  22.8.2005, Seção 
1, pp. 600-602) Dá nova redação a Orientações Jurisprudenciais e convertem em súmulas da jurisprudência desta Corte 
ou incorporá-las a súmulas existentes. 
CERTIFICO  E  DOU FÉ que  o  Egrégio  Pleno  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em sessão  ordinária  hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
presentes os Ex.mos Srs. Ministros Ronaldo Lopes Leal, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, Corregedor- 
Geral da Justiça do Trabalho, José Luciano de Castilho Pereira,  João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos 
Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes 
Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Subprocuradora- Geral do Trabalho, Dr.a Terezinha Matilde Licks, 
RESOLVEU , por unanimidade, aprovar a Resolução nº 137, nos seguintes termos:
I - dar nova redação às seguintes Orientações Jurisprudenciais da Subseção II da Seção Especializada em Dissídios 
Individuais:  6, 7, 8, 12, 21,25, 30, 54, 68, 97, 98, 123 e 144;
II  -  converter  em súmulas  da  jurisprudência  desta  Corte  ou  incorporá-las  a  súmulas  existentes,  conforme  a 
hipótese, as Orientações Jurisprudenciais da Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais a seguir 
enumeradas: 1, 3, 13, 16, 20, 27, 32,  33, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 72, 74,  75, 77,  
79, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 95, 96, 102, 104, 105, 106, 108,  109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 
125, 126, 133,  139, 141 e 145, resultando na alteração das súmulas n.os 83, 99, 100,  192, 219, 298 e 299, e na 
edição das Súmulas n.os 397 a 422 cujos textos constarão do anexo à presente Resolução;
III  -  cancelar  as  seguintes  Orientações Jurisprudenciais  da  Subseção II  da Seção Especializada  em Dissídios 
Individuais: 29, 37,  42, 49 e 87;
IV -  manter  a  redação das seguintes Orientações Jurisprudenciais  da Subseção II  da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais:  2, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 34, 35, 38, 39, 41,  53, 56, 57, 59, 63, 66, 67, 69, 
70, 71, 73, 76, 78, 84, 88, 89, 91, 92,  93, 94, 99, 100, 101, 103, 107, 112, 113, 124, 127, 128, 129, 130,  131, 132, 
134, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 146, 147 e 148;
V - cancelar as Orientações Jurisprudenciais n.os 17, 31 e 118 da Subseção II da Seção Especializada em Dissídios 
Individuais,  uma vez que as respectivas redações foram incorporadas às de outras Orientações Jurisprudenciais da 
Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais;
VI - cancelar a Orientação Jurisprudencial nº 33 da Seção de Dissídios Coletivos.
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VII  -  determinar  à  Secretaria  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes  Normativos  que  proceda  à  publicação  das 
alterações relativamente às Orientações Jurisprudenciais, e à Secretaria do Tribunal Pleno, no tocante às Súmulas, 
observadas as normas regimentais que disciplinam a matéria.
Sala de Sessões, 04 de agosto de 2005
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº  137
ALTERAÇÃO  E  EDIÇÃO  DE  SÚMULAS  APROVADAS  PELO  TRIBUNAL  PLENO  NA  SESSÃO  DE 
04/08/2005
83 - AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA.  (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 77 da 
SDIII)
I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver 
baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais.  (ex-Súmula nº 83 - Res. 
121/2003, DJ 21.11.2003).
II-  O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais 
citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST,  da matéria discutida. (ex-OJ 
nº 77 - inserida em 13.03.2002).
99 - AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO. (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 117 da SDI-II) 
Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente 
o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da 
legislação vigente, sob pena de deserção. (ex-Súmula nº 99 - RA. 62/1980, DJ 11.06.1980 e alterada pela Res. 
110/2002, DJ 11.04.2002 e ex-OJ nº 117 – DJ 11.08.2003)
100 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 13, 16, 79, 102, 
104, 122 e 145 da SDI-II)
I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subseqüente ao trânsito em julgado da 
última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. (ex-Súmula nº 100 - Res.  109/2001, DJ 18.04.2001).
II  -  Havendo recurso parcial no processo principal,  o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais 
diferentes, contandose o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se 
o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que 
flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. (ex-Súmula nº 100 - Res. 
109/2001, DJ 18.04.2001).
III  -  Salvo  se  houver  dúvida  razoável,  a  interposição  de  recurso  intempestivo  ou  a  interposição  de  recurso 
incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. (ex-Súmula nº 100 - Res.  109/2001, DJ 18.04.2001).
IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo 
formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do "dies a quo" 
do prazo decadencial. (ex- OJ nº 102 - DJ 29.04.2003).
V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim 
sendo,  o  termo conciliatório  transita  em julgado na  data  da  sua  homologação  judicial.   (ex-OJ  nº  104  -  DJ 
29.04.2003).
VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o 
Ministério Público,  que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. 
(ex-OJ nº 122 - DJ 11.08.2003). 
VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede 
de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento.  (ex-OJ nº 79 - inserida em 13.03.2002).
VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não 
tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial 
para a ação rescisória. (ex-OJ nº 16 - inserida em 20.09.2000).
IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subseqüente,  o prazo decadencial para ajuizamento de 
ação  rescisória  quando expira  em férias  forenses,  feriados,  finais  de  semana ou em dia  em que  não houver 
expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT. (ex-OJ nº 13 - inserida em 20.09.2000).
X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do 
recurso extraordinário,  apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias.  (ex-OJ nº 145 - DJ 10.11.04).
192 - AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (incorporadas as 
Orientações Jurisprudenciais nºs 48, 105 e 133 da SDI-II)
I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a 
rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item II. (ex-Súmula nº 
192 - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, 
analisando argüição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito 
material  ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material  da Seção de Dissídios Individuais 
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(Súmula nº 333), examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do 
Trabalho. (ex- Súmula nº 192 - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
III - Em face do disposto no art. 512 do CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de 
sentença quando substituída por acórdão Regional. (ex-OJ nº 48 - inserida em 20.09.2000)
IV - É manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento 
que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não 
substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC. (ex-OJ nº 105 - DJ 29.04.2003)
V - A decisão proferida pela SDI, em sede de agravo regimental,  calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de 
Turma do TST, porque emite juízo de mérito,  comportando, em tese,  o corte rescisório. (ex-OJ nº 133 - DJ 
04.05.2004)
219  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  HIPÓTESE  DE  CABIMENTO.  (incorporada  a  Orientação 
Jurisprudencial nº 27 da SDI-II)
I  -  Na Justiça  do Trabalho,  a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,  nunca superiores a  15% 
(quinze por cento),  não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato 
da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se 
em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. 
(ex-Súmula nº 219 - Res. 14/1985, DJ 19.09.1985)
II - É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista, 
salvo se preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70. (ex-OJ nº 27 - inserida em 20.09.2000).
298 - AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LEI. PREQUESTIONAMENTO.  (incorporadas as Orientações 
Jurisprudenciais nºs 36, 72, 75 e 85, parte final, da SDI-II)
I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença 
rescindenda, sobre a matéria veiculada. (ex-Súmula nº 298 - Res. 8/1989, DJ 14.04.1989)
II  -  O prequestionamento  exigido  em ação rescisória  diz  respeito  à  matéria  e  ao  enfoque  específico  da  tese 
debatida na ação e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma, 
reputada  como  violada,  tenha  sido  abordado  na  decisão  rescindenda  para  que  se  considere  preenchido  o 
pressuposto do prequestionamento. (ex-OJ nº 72 - inserida em 20.09.2000)
III - Para efeito de ação rescisória, considera-se prequestionada a matéria tratada na sentença quando, examinando 
remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma. (ex-OJ nº 75 – inserida em 20.04.2001)
IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra 
rescindível,  por ausência de prequestionamento. (ex-OJ nº 85 - parte final - inserida em 13.03.2002 e alterada em 
26.11.2002)
V - Não é absoluta a exigência de prequestionamento na ação rescisória. Ainda que a ação rescisória tenha por 
fundamento violação de dispositivo legal, é prescindível o prequestionamento quando o vício nasce no próprio 
julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita". (ex-OJ nº 36 - inserida em 20.09.2000)
299 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  DECISÃO RESCINDENDA.  TRÂNSITO EM JULGADO. COMPROVAÇÃO. 
EFEITOS. (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 96 e 106 da SDIII)
I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 
(ex-Súmula nº 299 - RA. 74/1980, DJ 21.07.1980)
II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 
10 (dez) dias para que o faça, sob pena de indeferimento. (ex-Súmula nº 299 - RA.  74/1980, DJ 21.07.1980)
III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao 
tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória 
não  reabilita  a  ação  proposta,  na  medida  em  que  o  ordenamento  jurídico  não  contempla  a  ação  rescisória 
preventiva. (ex-OJ nº 106 - DJ 29.04.2003)
IV - O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não 
permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do 
mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida. (ex-OJ nº 96 - inserida 
em 27.09.2002)
397 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  ART.  485,  IV,  DO CPC.   AÇÃO DE CUMPRIMENTO.  OFENSA À COISA 
JULGADA  EMANADA  DE  SENTENÇA  NORMATIVA  MODIFICADA  EM  GRAU  DE  RECURSO. 
INVIABILIDADE.  CABIMENTO  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 116 da SDI-II)
Não procede ação rescisória  calcada em ofensa à  coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de 
cumprimento,  em face de a sentença normativa,  na qual se louvava,  ter sido modificada em grau de recurso, 
porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a 
atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de préexecutividade e o mandado de segurança, no caso 
de descumprimento do art. 572 do CPC. (ex-OJ nº 116 - DJ 11.08.2003)
398  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  DEFESA.   INAPLICÁVEIS  OS  EFEITOS  DA  REVELIA. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 126 da SDI-II)
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Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa 
julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz 
confissão na ação rescisória. (ex-OJ no 126 - DJ 09.12.2003).
399 - AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE 
ADJUDICAÇÃO,  DE ARREMATAÇÃO E DE CÁLCULOS. (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 
44, 45 e 85, primeira parte, da SDI-II)
I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. (ex-OJs nºs 
44 e 45 - ambas inseridas em 20.09.2000)
II - A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na 
elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos 
pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela 
outra.  (ex-OJ nº 85, primeira parte - inserida em 13.03.02 e alterada em 26.11.2002).
400 - AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DOS MESMOS 
DISPOSITIVOS  LEGAIS  APONTADOS  NA  RESCISÓRIA  PRIMITIVA.   (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 95 da SDI-II)  
Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo 
a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não se admite rescisória calcada no inciso V 
do art.  485 do CPC para discussão,  por  má aplicação dos mesmos dispositivos de lei,  tidos  por  violados na 
rescisória anterior,  bem como para argüição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.  (ex-OJ nº 95 - 
inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004)
401 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  DESCONTOS LEGAIS.  FASE DE EXECUÇÃO.  SENTENÇA EXEQÜENDA 
OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 81 
da SDI-II)
Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exeqüenda 
tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A 
ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exeqüendo, expressamente,  afastar 
a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. (ex-OJ nº 81 - inserida em 
13.03.2002)
402  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DOCUMENTO  NOVO.  DISSÍDIO  COLETIVO.  SENTENÇA  NORMATIVA. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 20 da SDI-II)
Documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo 
interessado  ou  de  impossível  utilização,  à  época,  no  processo.  Não  é  documento  novo  apto  a  viabilizar  a 
desconstituição de julgado:  
a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;
b) sentença normativa preexistente à sentença rescindenda,  mas não exibida no processo principal, em virtude de 
negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a 
decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 - inserida em 20.09.2000)
403 - AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA. ART. 485, 
III, DO CPC. (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 111 e 125 da SDI-II)
I - Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III,  do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver 
silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só,  não constitui ardil do qual resulte 
cerceamento de defesa e, em conseqüência,  desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade.  (ex-OJ 
nº 125 - DJ 09.12.2003)
II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é 
possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da 
vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.  (ex-OJ nº 111 
- DJ 29.04.2003)
404  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  FUNDAMENTO  PARA  INVALIDAR  CONFISSÃO.  CONFISSÃO  FICTA. 
INADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  NO  ART.  485,  VIII,  DO  CPC.   (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 108 da SDI-II)
O art. 485, VIII, do CPC, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da 
decisão judicial, refere-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de 
revelia. (ex-OJ nº 108 – DJ 29.04.2003)
405  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  LIMINAR.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  (conversão  das  Orientações 
Jurisprudenciais nºs 1,  3 e 121 da SDI-II)
I - Em face do que dispõe a MP 1.984-22/00 e reedições e o artigo 273, § 7º, do CPC, é cabível o pedido liminar 
formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão 
rescindenda.
II - O pedido de antecipação de tutela, formulado nas mesmas condições, será recebido como medida acautelatória 
em ação rescisória, por não se admitir tutela antecipada em sede de ação rescisória. (ex-OJs nº 1 - Inserida em 
20.09.2000, nº 3 - inserida em 20.09.2000 e nº 121 - DJ 11.08.2003)
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406 - AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO NO PÓLO PASSIVO E FACULTATIVO NO 
ATIVO.  INEXISTENTE QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO.  (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 82 e 110 da SDI-II)
I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao pólo passivo da demanda, porque supõe uma 
comunidade  de  direitos  ou  de  obrigações  que  não  admite  solução  díspar  para  os  litisconsortes,  em face  da 
indivisibilidade do objeto. Já em relação ao pólo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de 
autores  se  faz  por  conveniência  e  não,  pela  necessidade  decorrente  da  natureza  do litígio,  pois  não  se  pode 
condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais 
para retomar a lide. (ex-OJ nº 82 - inserida em 13.03.2002)
II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão 
rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação 
de todos os empregados substituídos,  porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário. (ex-OJ nº 110 - DJ 
29.04.2003)
407 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  MINISTÉRIO PÚBLICO.   LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PREVISTA NO 
ART. 487,  III, "A" E "B", DO CPC. AS HIPÓTESES SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS. (conversão 
da Orientação Jurisprudencial nº 83 da SDI-II)
A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no 
processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 487 do 
CPC, uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas. (ex-OJ nº 83 - inserida em 13.03.2002)
408 - AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU 
CAPITULAÇÃO ERRÔNEA NO ART. 485 DO CPC. PRINCÍPIO "IURA NOVIT CURIA". (conversão das 
Orientações Jurisprudenciais nºs 32 e 33 da SDI-II)
Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de 
rescindibilidade no art. 485 do CPC ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste 
dos  fatos  e  fundamentos  invocados  como  causa  de  pedir,  ao  Tribunal  é  lícito  emprestar-lhes  a  adequada 
qualificação jurídica ("iura novit curia"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 485, inc. V, do CPC, é 
indispensável expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, do dispositivo legal violado, por se tratar de 
causa de pedir da rescisória,  não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia". (ex-Ojs nos 32 e 33 - ambas 
inseridas em 20.09.2000)
409 - AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.  TOTAL OU PARCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 7º, 
XXIX, DA CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 119 da 
SDI-II)
Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/88 quando a questão envolve discussão 
sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem 
índole  infraconstitucional,  construída,   na Justiça  do Trabalho,  no plano jurisprudencial.  (ex-OJ nº  119 – DJ 
11.08.2003)
410 - AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 109 da SDI-II)
A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a 
decisão rescindenda.  (ex-OJ nº 109 - DJ 29.04.2003)
411  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  DE  MÉRITO.   DECISÃO  DE  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO EM AGRAVO REGIMENTAL CONFIRMANDO DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR 
QUE,  APLICANDO  A  SÚMULA  Nº  83  DO  TST,  INDEFERIU  A  PETIÇÃO  INICIAL  DA  AÇÃO 
RESCISÓRIA. CABIMENTO. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 43 da SDI-II)
Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 
83 do TST e 343 do STF, constitui sentença de mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial 
e na extinção do processo sem julgamento do mérito. Sujeita-se, assim, à reforma pelo TST, a decisão do Tribunal 
que, invocando controvérsia na interpretação da lei, indefere a petição inicial de ação rescisória. (ex-OJ nº 43 - 
inserida em 20.09.2000)
412 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO.  QUESTÃO PROCESSUAL. (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 46 da SDI-II)
Pode uma questão  processual  ser  objeto  de rescisão desde  que consista  em pressuposto de validade  de uma 
sentença de mérito.  (ex-OJ nº 46 - inserida em 20.09.2000)
413 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO.  VIOLAÇÃO DO ART. 896, "A", DA CLT. (conversão 
da Orientação Jurisprudencial nº 47 da SDI-II)
É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da CLT, contra decisão que não conhece de recurso de 
revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuida de sentença demérito (art. 485 do CPC). (ex-
OJ nº 47 - inserida em 20.09.2000)
414 - MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR) CONCEDIDA ANTES 
OU NA SENTENÇA. (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 50,  51, 58, 86 e 139 da SDI-II)
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I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, 
por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a 
recurso. (ex-OJ nº 51 – inserida em 20.09.2000)
II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de 
segurança, em face da inexistência de recurso próprio. (ex-OJs nos 50 e 58 – ambas inseridas em 20.09.2000)
III  -  A superveniência da sentença,  nos autos originários,  faz perder o objeto do mandado de segurança que 
impugnava a concessão da tutela antecipada (ou liminar). (ex-OJs no 86 - inserida em 13.03.2002 e nº 139 - DJ 
04.05.2004).
415  -  MANDADO DE SEGURANÇA.  ART.  284  DO CPC.  APLICABILIDADE.  (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 52 da SDI-II)
Exigindo o mandado de segurança prova documental  préconstituída,   inaplicável  se  torna o art.  284 do CPC 
quando  verificada,   na  petição  inicial  do  "mandamus",  a  ausência  de  documento  indispensável  ou  de  sua 
autenticação. (ex-OJ nº 52 - inserida em 20.09.2000)
416 - MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI Nº 8.432/92. ART. 897, § 1º, DA CLT. CABIMENTO. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 55 da SDI-II)
Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere 
direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores nãoespecificados no agravo. 
(ex-OJ nº 55 - inserida em 20.09.2000)
417 - MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO. (conversão das Orientações Jurisprudenciais 
nºs 60,  61 e 62 da SDI-II)
I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado, 
em execução definitiva, para garantir crédito exeqüendo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do 
CPC. (ex-OJ nº 60 – inserida em 20.09.2000)
II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva,  não tem o executado direito líquido e certo a que os 
valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 666, 
I, do CPC. (ex-OJ nº 61 - inserida em 20.09.2000)
III - Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora 
em dinheiro,  quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe 
da forma que lhe seja menos gravosa,  nos termos do art. 620 do CPC. (ex-OJ nº 62 - inserida em 20.09.2000)
418 - MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO Á CONCESSÃO DE LIMINAR OU HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO.  (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 120 e 141 da SDI-II)
A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e 
certo tutelável pela via do mandado de segurança. (ex-OJs no 120 - DJ 11.08.2003 e nº 141 - DJ 04.05.2004)
419 - COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR CARTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DEPRECANTE. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 114 da SDI-II)
Na execução por carta  precatória,  os  embargos de  terceiro  serão oferecidos  no juízo  deprecante  ou no juízo 
deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem,  unicamente, sobre vícios 
ou  irregularidades  da  penhora,  avaliação  ou  alienação  dos  bens,  praticados  pelo  juízo  deprecado,  em que  a 
competência será deste último. (ex-OJ nº 114 - DJ 11.08.2003)
420  -  COMPETÊNCIA  FUNCIONAL.  CONFLITO  NEGATIVO.   TRT  E  VARA  DO  TRABALHO  DE 
IDÊNTICA REGIÃO.  NÃO CONFIGURAÇÃO. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 115 da SDI-II)
Não  se  configura  conflito  de  competência  entre  Tribunal  Regional  do  Trabalho  e  Vara  do  Trabalho  a  ele 
vinculada. (ex-OJ nº 115 - DJ 11.08.2003)
421 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CALCADA 
NO ART.  557 DO CPC. CABIMENTO. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 74 da SDI-II)
I - Tendo a decisão monocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557 do CPC, conteúdo 
decisório  definitivo  e  conclusivo da  lide,  comporta ser  esclarecida  pela  via  dos  embargos  de declaração,  em 
decisão aclaratória, também monocrática, quando se pretende tão-somente suprir omissão e não, modificação do 
julgado.
II  -  Postulando  o  embargante  efeito  modificativo,  os  embargos  declaratórios  deverão  ser  submetidos  ao 
pronunciamento  do  Colegiado,  convertidos  em agravo,  em face  dos  princípios  da  fungibilidade  e  celeridade 
processual. (ex-OJ nº 74 - inserida em 08.11.2000)
422 -  RECURSO.  APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.  NÃO 
CONHECIMENTO.  ART. 514, II, do CPC. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 90 da SDI-II) 
Não se conhece de recurso para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, II, do 
CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora 
proposta. (ex-OJ nº 90 – inserida em 27.05.2002)

34. RESOLUÇÃO N. 2/2005.  CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 25.8.2005, Seção 1, p. 786). 
Aprova a proposta orçamentária dos Tribunais Regionais do Trabalho referente ao exercício 2006.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO no uso de suas atribuições 
regimentais  tendo em visa o decididdo na sessão de 9 de agosto de 2005, resolve:
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Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária dos Tribunais Regionais do trabalho referente ao exercício 2006.
Art.  2º Encaminhar a proposta de que trata o art. 1º desta Resolução ao Tribunal Superior do Trabalho, para 
deliberação,  nos  termos  do  art.  5º,  inciso  VII,  a,  do Regimento  Interno  do Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho.
Publique-se no DJ.
Brasília, 9 deagosto de 2005.
VANTUIL ABADA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

35. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 10/2005. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
31.8.2005, 1º caderno, p. 100).
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, tendo em vista o que consta do Proc. 
TRT MA nº 02071-2005-000-04-00-8, RESOLVEU, por maioria  de votos,  vencidos os Exmos.  Juízes Flavio 
Portinho  Sirangelo  e  Milton  Varela  Dutra,  alterar  o  artigo  2º  da  Resolução  Administrativa  nº  01/98,  com o 
acréscimo do parágrafo único, que passará a ter a seguinte redação: “Art. 2º Somente poderão ser designados os 
exercentes dos cargos mencionados no artigo anterior que sejam bacharéis em Direito.  Parágrafo único. Ficam 
mantidas as situações constituídas até a data de publicação da presente Resolução Administrativa.”. Dou fé. Porto 
Alegre,  29 de agosto de 2005. Cláudia Regina Schröder,  Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.

  
 E D I T A I S

36. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2004/2005 DATA DE NOMEAÇÃO PARA PREENCHIMENTO 
DE VAGA DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO (DOJ-RS 08.8.2005, 1º 
caderno, p. 88).
Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com o § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do 
TST n. 907/2005, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa do TST n. 1046, de 7/4/2005 (D.J. 
13/4/2005), a noemação para preenchimento da vaga aberta em decorrência da instalação da Vara do Trabalho de 
Encantado  dar-se-á  em 05  de  setembro  de  2005,  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  mencionada R.A. n. 907/2002, ficando dispensados de 
manifestação  complementar  aqueles  que  já  anteriormente  obtiveram  o  devido  registro  da  mencionada 
comprovação.
Porto Alegre, 05 de agosto de 2005.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região

37. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS   DE  JUIZ  DO  TRABALHO  SUBSTITUTO  –  2004/2005.  DATA  DE  NOMEAÇÃO  PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGA DECORRENTE DA PROMOÇÃO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (DOJ-
RS 09.8.2005, 1º caderno, p. 99).
Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com o § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do 
TST nº 907/2002, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa do TST nº 1046, de 7/4/2005 (D. J. 
13/4/2005),  a  nomeação para preenchimento da vaga aberta em decorrência  da promoção do Exmo.   Juiz  do 
Trabalho Substituto  LUÍS  ANTÔNIO MECCA dar-se-á em 08 de setembro de 2005, 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 mencionada R.A. Nº 
907/2002, ficando dispensados de manifestação complementar aqueles que já anteriormente obtiveram o devido 
registro da mencionada comprovação.
Porto Alegre, 08 de agosto de 2005.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região

38. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 10.8.2005, 1º caderno, p. 115).
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 4ª Região o que segue: I – 
Encontra-se vaga,  para  fins  de remoção,  a  Vara  do Trabalho de  Montenegro,  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. PortoAlegre, 08 de agosto de 2005. 
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente.
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39. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 18.8.2005, 1º caderno, p. 75).
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  Uruguaiana, 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, 16 de agosto de 2005.
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente.

40. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª   REGIÃO (DOJ-RS 22.8.2005,  1º  caderno,  p.  91). 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2004/2005 DATA DE 
NOMEAÇÃO  PARA  PREENCHIMENTO  DE  VAGA  DECORRENTE  DA  INSTALAÇÃO  DA  VARA  DO 
TRABALHO DE LAGOA VERMELHA.
Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com o § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do 
TST nº 907/2002, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa do TST nº 1046, de 7/4/2005 (D. J. 
13/4/2005), a nomeação para preenchimento da vaga aberta em decorrência da instalação da Vara do Trabalho de 
Lagoa Vermelha dar-se-á em 19 de setembro de 2005, 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 mencionada R.A. Nº 907/2002, ficando dispensados de 
manifestação  complementar  aqueles  que  já  anteriormente  obtiveram  o  devido  registro  da  mencionada 
comprovação.  Porto Alegre, 19 de agosto de 2005.
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região

41. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 22.8.2005, 1º caderno, p. 91). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas 
atribuições legais  FAZ SABER, aos Exmos. Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao 
disposto  no  artigo  83  da  Lei  Complementar  nº  35/79,  que  se  encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de 
promoção pelo critério da antigüidade, a titularidade da Vara do Trabalho de ALEGRETE. Porto Alegre, 18 de 
agosto de 2005. 
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente.

42. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 23.8.2005, 1º caderno, p. 100). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas 
atribuições legais  FAZ SABER, aos Exmos. 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 de merecimento,  a titularidade da 1ª Vaa do Trabalho de RIO GRANDE. Porto Alegre 
18 de agosto de 2005.
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente

43. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 24.8.2005, 1º caderno, p. 112).
O JUIZ VICE-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 1ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, ficando aberto o prazo de 
15 (quinze) dias para 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, 22 de agosto de 2005.  
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência

44. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 24.8.2005, 1º caderno, p. 112).
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista a criação da 2ª Vara ddo Trabalho de Gramado, pela Lei n. 10.770/2003, 
publicada no Diário Oficial da União de 24.11.2003,  FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  –  Fica  aberto  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  manifestação  dos 
interessados na remoção para a 2ª Vara do Trabalho de Gramado, a partir da publicação do presente edital no 
Diário Oficial do Estado, conforme previsto no art. 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II 
– Na hipótese de haver interessado(s) e decorrido o prazo constante no item I, a remoção dar-se-á somente quando 
da instalação da referida Unidade Judiciária e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 22 de 
agosto de 2005. 
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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D I V E R S O S

45. ESTATÍSTTICA  GLOBAL  DE  PROCESSOS  REFERENTES  AO  MÊS  DE  JULHO/2005   -  Art.  37  da  Lei 
Complementar n. 35 –LOMAN (DOJ-RS 08.8.2005, 1º caderno, p. 88).
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46. ATO N. 179, DE 5 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRESIDÊNCIA (DJU 09.8.2005, 
Seção 1, p. 685). 
O MINISTRO VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1° Alterar o ATO.GDGCJ.GP.N° 173, de 21 de julho de 2005, fazendo constar, como data a partir da qual 
deverão ser observados os novos valores relativos aos limites de depósitos para recursos nas ações na Justiça do 
Trabalho, o dia 15 de agosto de 2005.
Art.  2°  Determinar  a  republicação  do  ATO.GDGCJ.GP.N°  173,  de  21  de  julho  de  2005,  com  a  alteração 
introduzida pelo art.  1°.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LOPES LEAL
Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência

47. ATO GDGCJ.GP N.  173, DE 21 DE JULHO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PRESIDÊNCIA 
(DJU 09.8.2005, Seção 1, p. 685).
O MINISTRO VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de conformidade com o disposto no art. 707, alínea 
c, da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso VI da Instrução Normativa nº 03/TST, de 5 de março de 1993, 
que interpreta o art. 8º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, resolve:
Editar os novos valores, reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE, do período de julho de 2004 a 
junho de 2005,  alusivos aos limites de depósito para recursos nas ações na Justiça do Trabalho, a saber:
- R$ 4.678,13 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e treze centavos), no caso de interposição de Recurso 
Ordinário;
- R$ 9.356,25 (nove mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e vinte e cinco centavos), no caso de interposição de 
Recurso de Revista,  Embargos e Recurso Extraordinário;
- R$ 9.356,25 (nove mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e vinte e cinco centavos), no caso de interposição de 
Recurso em Ação Rescisória.
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Esses valores serão de observância obrigatória, a partir do dia 15 de agosto vindouro (segunda-feira).
Publique-se no BI e DJ.
Brasília-DF, 21 de julho de 2005.
RONALDO LOPES LEAL
Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência

48. ORIENTAÇÃO  NORMATIVA  N.  5,  DE  9  DE  AGOSTO  DE  2005.  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (DOU 11.8.2005, Seção 1, p. 80). Estabelece 
orientação quanto ao pagamento de auxílio-alimentação na hipótese de acumulação de cargos e empregos públicos.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 39 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,  e o  
art. 32, do Anexo I, do Decreto n. 5.433, de 25 de abril de 2005, considerando o disposto no § 2º do art. 22 da Lei  
n.  8.460, de 17 de setembro de 1992, com a redação dada pela Lei  n.  9.527, de 10 de dezembo de 1997, e 
considerando, ainda, o disposto no item 9.4.1 do Acórdão n. 737/2005 – Plenário, de 8 de junho de 2005, exarado 
pelo Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, resolve:
Art. 1º - O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição, fará jus à percepção de apenas um 
auxílio-alimentação, mediante opção.
Parágrafo único. Até que sejam efetuadas as adequações necessárias  no Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos –SIAPE, com vistas à parametrização dos pagamentos, recomendamos aos órgãos e entidades 
que analisem eventuais casos de duplicidade de concessão para fins de suspensão dos pagamentos indevidos.
Art. 2º Os valores recebidos em duplicidade a este título, devem ser ressarcidos aos cofres públicos na forma do 
disposto no art. 46 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 3º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA

49. OFÍCIOS  DIVAT/AO/PGF  N.  10/2005  E  GGMT/SMAT  N.  15/2005.  ADVOCACIA-GERAL  DA  UNIÃO. 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL.
Senhor Juiz-Presidente:
Ao cumprimentá-lo,  venho,  tendo em vista  a  edição da  Medida  Provisória  n.  248,  de  21 de  julho de  2005, 
publicada na edição n. 140 do Diário Oficial da União de 22 de julho de 2005, informá-lo a respeito do que segue:
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Medida Provisória n. 258 criou a Receita Federal do Brasil,  
resultado da fusão da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária, ato este que transfere 
para  a  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  a  consultoria,  a  representação  judicial  e  extrajudicial,  e  a 
atribuição de apuração da liquidez e certeza da dívida ativa relativas às contribuições previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991,  e das contribuições devidas a terceiros 
(art. 14, caput).
Em razão da assunção pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da representação judicial e extrajudicial nas 
ações  judiciais  que  tenham  por  objeto  créditos  já  constituídos  ou  em  fase  de  constituição,  relativos  às 
contribuições sociais assumidas pela União (art. 14, § 3º), solicito-lhe que, a partir de 15 de agosto de 2005, data 
da entrada em vigor da referida Medida Provisória (art. 38, inciso II), as novas intimações sejam direcionadas à 
Procuradoria Regional da Fazenda Nacioanl – 4º Região – PRFN/RS, inclusive naqueles processos em que já 
houve manifestação por parte do INSS, excluindo-se da autuação e das intimações os Procuradores Federais até 
então cadastrados, inclusive quanto à intimação eletrônica prevista pelo Provimento n. 02, de 27/04/2005.
Até 31 de julho de 2006, remanesce à Procuradoria-Geral tão somente a representação judicial e extrajudicial dos 
créditos inscritos em dívida ativa do INSS até o dia anterior à data de início da vigência da aludida Medida 
Provisória (art. 14 § 2º), hipótese esta inexistente no âmbito da Execução Fiscal Trabalhista.
Por fim, ressaltamos o disposto no artigo 27 da referida Medida-Provisória, que alterou a redação dos artigo 39 e 
44 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo determinado que, a partir de 15 de agosto de 2005, deverá ser 
oficiado a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acerca de qualquer sentença ou acordo judicial trabalhista.
Atenciosamente,

50. ATO N. 184, DE 18 DE AGOSTO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DOU 22.8.2005, Seção 1, p. 
222). Abre aos Orçamentos da Justiça do  Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trablho das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 
98.122.085,00 para reforço de dotações constantes da Lei orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
e tendo em vista o disposto no inciso II, § 1ºdo art. 66 da Lei 10.934, de 11 de agosto de 2004, combinado com o 
art. 4º da Lei n. 11.100, de 25 de janeiro de 2005, considerando as disposições contidas na Portaria n. 2/SOF/MP, 
de 11 de fevereiro de 2005,  e no Ato n. 52, de 11 de março de 2005, resolve:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 1ª, 
2ª,  3ª,  4ª,  5ª,  6ª,  7ª,  8ª,  9ª,  10ª,  11ª,  12ª,  13ª,  14ª,  15ª,  16ª,  17ª,  18ª,  19ª,  21ª,  22ª,  23ª e 24ª Regiões,  crédito 
suplementar,  tipo 401 com compensação, no valor global de R$ 98.122.085,00, para atender às programações 
constantes do Anexo I deste Ato.
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Art.  2º Os recursos necessários à execução do disposto no art.  1º decorrerão de anulação parcial de dotações 
orçamentárias do Tribunal Superior do Trabalho, até o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme 
indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro VANTUIL ABADALA 

51. COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS.  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO (DJU 22.8.2005, Seção 1, p. 597).  Dá ciência do cancelamento da Orientação Jurisprudencial n. 33 da Seão  
de Dissídios Coletivos.
A  COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho, em cumprimento ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno, dá ciência do cancelamento da 
Orientação Jurisprudencial n. 33  da Seção de Dissídios Coletivos, decidido em Sessão Extraordinária do Tribunal 
Pleno, ralizada no dia 15 do corrente mês. 
Brasília-DF, 16 de agosto de 2005.
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos

52. COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEENTES  NORMATIVOS.  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO  (DJU  22.8.2005,  Seção  1,  pp.  597-600).  Publica  as  Orientações  Jurisprudenciais  da  Subseção  II 
Especializada em Dissídios Individuais que foram alteradas. 
A  COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho, em cumprimento ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno e em decorrência da revisão das 
Orientações  Jurisprudenciais  aprovada  pelo  Tribunal  Pleno  em  sessão  ordinária,  realizada  no  dia  quatro  do 
corrente mês, publica as Orientações Jurisprudenciais da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais que 
foram alteradas:
1 - AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL.  PLANOS ECONÔMICOS. Inserida em 20.09.00 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 405)
Procede o pedido de cautelar incidental somente se o autor da ação rescisória, fundada no art. 485, inciso V, do 
CPC, invocar na respectiva petição inicial afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
3 - AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE MÉRITO REQUERIDA EM FASE RECURSAL. 
RECEBIMENTO COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.906 E REEDIÇÕES. 
Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 405)
Em face do que dispõe a Medida Provisória nº 1.906 e reedições, é recebido como medida acautelatória em ação 
rescisória  o  pedido de antecipação de tutela  formulado por entidade pública  em recurso ordinário,  visando a 
suspender a execução até o trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal.
6  -  AÇÃO RESCISÓRIA.  CIPEIRO  SUPLENTE. ESTABILIDADE.   ADCT DA CF/88,  ART.  10,  II,  "A". 
SÚMULA Nº 83 DO TST. Inserida em 20.09.00 (nova redação)
Rescinde-se o julgado que nega estabilidade a membro suplente de CIPA, representante de empregado, por ofensa 
ao art. 10, II, "a", do ADCT da CF/88, ainda que se cuide de decisão anterior à Súmula nº 339 do TST. Incidência 
da Súmula nº 83 do TST.
. ROAR 298504/96 - Min. Francisco Fausto
DJ 17.09.99 - Decisão unânime
. ROAR 302931/96 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 14.05.99 - Decisão unânime
. ROAR 295373/96 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 07.05.99 - Decisão unânime
. AR 343857/97 - Min. Valdir Righetto
DJ 05.02.99 - Decisão unânime
7 - AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. NA 
OMISSÃO DA LEI,  É FIXADA PELO ART. 678, INC. I, "C", ITEM 2, DA CLT.  Inserida em 20.09.00 (nova 
redação)
A Lei nº 7.872/89 que criou o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não fixou a sua competência para 
apreciar as ações rescisórias de decisões oriundas da 1ª Região, o que decorreu do art. 678, I, "c", item 2, da CLT.
. ROAR 341313/97 - Red. Min. João Oreste Dalazen
DJ 18.06.99 - Decisão por maioria
. CC 298320/96, Ac. 741/97 - Min. Ângelo Mário
DJ 02.05.97 - Decisão unânime
. CC 50736/92, Ac. 2818/94 - Min. José Luiz Vasconcellos
DJ 07.10.94 - Decisão unânime
8 - AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.  BANESPA. SÚMULA Nº 83 DO 
TST. Inserida em 20.09.00 (nova redação)
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Não se rescinde julgado que acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado 
do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. 
Incidência da Súmula nº 83 do TST.
. ROAR 478171/98 - Min. Luciano Castilho
DJ 30.06.00 - Decisão unânime
. AR 343847/97 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 30.04.98 - Decisão unânime
. AR 215741/95, Ac. 4975/97 - Min. Francisco Fausto
DJ 13.02.98 - Decisão unânime
. ROAR 153684/94,Ac.SDI-Plena 802/96 - Min. Luciano Castilho
DJ 17.12.96 - Decisão unânime
12 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO ANTES OU DEPOIS DA EDIÇÃO DA MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 1.577/97. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. Inserida em 20.09.00  (nova redação em decorrência da 
incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 17 SDI-II)
I  -  A  vigência  da  Medida  Provisória  nº  1.577/97  e  de  suas  reedições  implicou  o  elastecimento  do  prazo 
decadencial para o ajuizamento da ação rescisória a favor dos entes de direito público, autarquias e fundações 
públicas. Se o biênio decadencial do art. 495 do CPC findou após a entrada em vigor da referida medida provisória 
e até sua suspensão pelo STF em sede liminar de ação direta de inconstitucionalidade  (ADIn 1753-2), tem-se 
como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória. (ex-OJ nº 17 da SDI-2 - inserida em 20.09.00)
II - A regra ampliativa do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em favor de pessoa jurídica de 
direito público não se aplica se, ao tempo em que sobreveio a Medida Provisória nº 1.577/97, já se exaurira o 
biênio do art. 495 do CPC. Preservação do direito adquirido da parte à decadência já consumada sob a égide da
lei velha. (ex-OJ nº 12 da SDI-2 - inserida em 20.09.00)
. RXOFAR 570757/99 - Min. Ives Gandra
DJ 29.09.00 - Decisão por maioria
. RXOFROAG 598581/99 - Min. Ives Gandra
DJ 29.09.00 - Decisão por maioria
. RXOFROAR 557555/99 - Min. Luciano Castilho
DJ 01.09.00 - Decisão por maioria
. RXOFROAR 538437/99 - Min. Ives Gandra
DJ 23.06.00 - Decisão por maioria
. ROAG 488258/98 - Min. Ives Gandra
DJ 16.06.00 - Decisão unânime
. RXOFROAR 531296/99 - Min. Ronaldo Leal
DJ 09.06.00 - Decisão por maioria
. RXOFAR 510341/98 - Min. Ronaldo Leal
DJ 05.05.00 - Decisão unânime
. RXOFROAG 468142/98 - Min. Francisco Fausto
DJ 03.03.00 - Decisão unânime
. RXOFROAR 488361/98 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 18.02.00 - Decisão unânime
. RXOFROAR 478182/98 - Min. Milton de Moura França
DJ 03.12.99 - Decisão unânime
13 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. "DIES AD QUEM". ART. 775 DA CLT. APLICÁVEL. Inserida em 
20.09.00 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 100)
Prorroga-se até  o primeiro dia útil  imediatamente  subseqüente o prazo decadencial  para  ajuizamento  de ação 
rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente 
forense. Aplicação do art. 775 da CLT.
16 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 100)  A exceção de 
incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de 
afastar  a  consumação  da  coisa  julgada  e,  assim,  postergar  o  termo inicial  do  prazo  decadencial  para  a  ação 
rescisória.
17  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECADÊNCIA.  NÃO  CONSUMAÇÃO  ANTES  DA  EDIÇÃO  DA  MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 1.577/97. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua 
incorporação à nova redação da Orientação Jurisprudencial nº 12 da SDI-II)
A vigência da Medida Provisória nº 1.577/97 e de suas reedições implicou o elastecimento do prazo decadencial 
para o ajuizamento da ação rescisória a favor dos entes de direito público, autarquias e fundações públicas. Se o 
biênio decadencial do art. 495 do CPC findou após a entrada em vigor da referida medida provisória e até sua 
suspensão  pelo  STF em sede  liminar  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade   (ADIn  1753-2),  tem-se  como 
aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória.
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20  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DOCUMENTO  NOVO.  DISSÍDIO  COLETIVO.  SENTENÇA  NORMATIVA. 
Inserida em 20.09.00  (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 402)
Documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo 
interessado  ou  de  impossível  utilização  à  época  no  processo.  Não  é  documento  novo  apto  a  viabilizar  a 
desconstituição de julgado:
a) a sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda.
b) a sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de 
negligência da parte,  quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida 
a decisão rescindenda.
21  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.   TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
INOBSERVÂNCIA. DECRETOLEI Nº 779/69, ART. 1º, V. INCABÍVEL. Inserida em 20.09.00  (nova redação)
É  incabível  ação  rescisória  para  a  desconstituição  de  sentença  não  transitada  em julgado  porque  ainda  não 
submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei nº 779/69. Determina-se que se oficie 
ao  Presidente  do  TRT  para  que  proceda  à  avocatória  do  processo  principal  para  o  reexame  da  sentença 
rescindenda.
. RXOFROAR 619276/99 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 16.02.01 - Decisão unânime
. RXOFROAG 468136/98 - Min. Gelson de Azevedo
DJ 24.11.00 - Decisão unânime
. RXOFROAR 459391/98 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 17.11.00 - Decisão unânime
. ROAR 300032/96 - Min. Regina Rezende Ezequiel
DJ 19.09.97 - Decisão unânime
25 - AÇÃO RESCISÓRIA. EXPRESSÃO "LEI" DO ART. 485,  V, DO CPC. NÃO INCLUSÃO DO ACT, CCT, 
PORTARIA, REGULAMENTO,  SÚMULA E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE TRIBUNAL. Inserida 
em 20.09.00 (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 118 da SDI-II)
Não procede pedido de rescisão fundado no art. 485, V, do CPC quando se aponta contrariedade à norma de 
convenção  coletiva  de  trabalho,  acordo  coletivo  de  trabalho,  portaria  do  Poder  Executivo,   regulamento  de 
empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal. (ex-OJ 25 da SDI-2, inserida em 20.09.00 e ex-OJ 118 
da SDI-2, DJ 11.08.03)
. ROAR 807511/01 - Min. Emmanoel Pereira
DJ 30.05.03 - Decisão unânime
. ROAR 34537/02-900-01-00 - Min. Ives Gandra
DJ 07.02.03 - Decisão unânime
. RXOFROAR 753507/01 - Min. Maria C. Peduzzi
DJ 14.12.01 - Decisão por maioria
. ROAR 749501/01 - Juíza Conv. Anelia Li Chum
DJ 16.11.01 - Decisão unânime
. AR 678091/00 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 29.06.0 - Decisão unânime
. AR 588414/99 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 16.02.01 - Decisão unânime
. ROAR 401736/97 - Min. Ives Gandra
DJ 09.06.00 - Decisão unânime
. ROAR 237461/95, Ac. 3434/97 - Min. Luciano Castilho
DJ 19.09.97 - Decisão unânime
. ROAR 109086/94, Ac.1677/96 - Min. José Luiz Vasconcellos
DJ 07.02.97 - Decisão unânime
. ROAR 143740/94, Ac. 800/96 - Min. Vantuil Abdala
DJ 31.10.96 - Decisão unânime
. ROAR 27460/91, Ac. 2909/92 - Min. Francisco Fausto
DJ 26.02.93 - Decisão unânime
. AR 30643/91, Ac. 1023/92 - Min. Cnéa Moreira
DJ 29.05.92 - Decisão por maioria
. ROAR 330/79, Ac. TP 1218/80 - Min. Coqueijo Costa
DJ 27.06.80 - Decisão unânime
27 - AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência 
da nova redação conferida à Súmula nº 219)
Incabível condenação em honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista, salvo preenchidos os 
requisitos da Lei nº 5.584/70.
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29 - AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 83 DO TST E SUMULA Nº 343 DO 
STF. INAPLICÁVEIS.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da redação conferida à Súmula nº 83 pela 
Res. 121/03, DJ 21.11.03)
No julgamento de ação rescisória fundada no art. 485, inciso V, do CPC, não se aplica o óbice das Súmulas nºs 83 
do TST e 343 do STF,  quando se tratar de matéria constitucional.
30 AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. ART. 920 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL 
DE 2002). Inserida em 20.09.00 (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 
31 da SDI-II)
Não se acolhe, por violação do art. 920 do Código Civil de 1916 (art.  412 do Código Civil de 2002), pedido de 
rescisão de julgado que:
a) em processo de conhecimento, impôs condenação ao pagamento de multa, quando a decisão rescindenda for 
anterior  à  Orientação  Jurisprudencial  nº  54  da  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais  do  TST 
(30.05.94), incidindo o óbice da Súmula nº 83 do TST; (ex-OJ nº 30 da SDI-2 inserida em 20.09.00)
b) em execução, rejeita-se limitação da condenação ao pagamento de multa, por inexistência de violação literal. 
(ex-OJ nº 31 da SDI-2 - inserida em 20.09.00)
. ROAR 505212/98 - Min. Ronaldo Leal
DJ 09.06.00 - Decisão unânime
. AC 490768/98 - Min. Milton de Moura França
DJ 24.09.99 - Decisão unânime
. ROAR 165308/95, Ac. 3533/97 - Min. Ronaldo Leal
DJ 03.10.97 - Decisão unânime
. ROAR 201002/95, Ac. 1896/97 - Min. Luciano Castilho
DJ 19.09.97 - Decisão unânime
. ROAR 239868/96, Ac. 1651/96 - Min. Ronaldo Leal
DJ 21.02.97 - Decisão unânime
. ROAR 139856/94, Ac. 1020/96 - Min. Manoel Mendes
DJ 25.10.96 - Decisão unânime
. ROAR 90532/93, Ac. 4213/95 - Juiz Conv. Euclides Rocha
DJ 10.11.95 - Decisão unânime
31  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  MULTA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  920  DO  CÓDIGO  CIVIL.  DECISÃO 
RESCINDENDA EM EXECUÇÃO.
Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua incorporação à redação da Orientação Jurisprudencial nº 
30 da SDI-II)
Não se acolhe, por violação do art. 920 do Código Civil, pedido de rescisão de julgado que, em execução, rejeita 
limitação da condenação ao pagamento de multa. Inexistência de violação literal.
32 - AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL.  CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU 
CAPITULAÇÃO  ERRÔNEA  NO  ART.  485  DO  CPC.  PRINCÍPIO  "IURA  NOVIT  CURIA".  Inserida  em 
20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 408)
Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de 
rescindibilidade  no  art.   485  do  CPC,  ou  o  capitula  erroneamente.  Contanto  que  não  se  afaste  dos  fatos  e 
fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica 
("iura novit curia").
33 - AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. PRINCÍPIO "IURA NOVIT 
CURIA". Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 408)
Fundando-se a ação rescisória no art. 485, inciso V, do CPC é indispensável expressa indicação na petição inicial 
da ação rescisória do dispositivo legal violado, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia".
36 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO OCORRIDA NA PRÓPRIA DECISÃO 
RESCINDENDA.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 298)
Não é absoluta  a  exigência  de  prequestionamento  na ação rescisória:   ainda  que a  ação rescisória  tenha  por 
fundamento violação de dispositivo legal, é prescindível o prequestionamento quando o vício nasce no próprio 
julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".
37 - AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 83 
DO TST E SÚMULA Nº 343 DO STF. INAPLICÁVEIS. Inserida em 20.09.00  (cancelada em decorrência da 
redação conferida à Súmula nº 83 pela Res. 121/03, DJ 21.11.03)
No julgamento de ação rescisória fundada no art. 485, inciso V, do CPC, não se aplica o óbice das Súmulas nºs 83 
do TST e 343 do STF quando se tratar de prazo prescricional com assento constitucional.
42  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  COMPETÊNCIA  DO  TST.  ACÓRDÃO 
RESCINDENDO DO TST.  NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. SÚMULA Nº 192.  NÃO APLICAÇÃO. 
Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da redação conferida à Súmula nº 192 pela Res. 121/2003 - DJ 
21.11.2003)
Acórdão rescindendo do TST que não conhece de recurso de embargos ou de revista, seja examinando a argüição 
de violação de dispositivo de lei, seja decidindo de acordo com súmula de direito material ou em consonância com 
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iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da SDI (Súmula nº 333) examina o mérito da causa, 
comportando ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho.
43  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  DECISÃO  DE  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO EM AGRAVO REGIMENTAL CONFIRMANDO DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR 
QUE,  APLICANDO  A  SÚMULA  Nº  83  DO  TST,  INDEFERIU  A  PETIÇÃO  INICIAL  DA  AÇÃO 
RESCISÓRIA.  CABIMENTO. Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 
411)
Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 
83 do TST e 343 do STF, constitui sentença de mérito ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial 
e  na extinção do processo,  "sem julgamento do mérito". Sujeita-se,  assim, à reforma pelo TST a decisão do 
Tribunal que, invocando controvérsia na interpretação da lei, indefere a petição inicial de ação rescisória.
44 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. 
INCABÍVEL.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 399)
Incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação.
45 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. 
INCABÍVEL.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 399)
Incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de arrematação.
46  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  QUESTÃO  PROCESSUAL.  Inserida  em  20.09.00 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 412)
Pode uma questão  processual  ser  objeto  de rescisão desde  que consista  em pressuposto de validade  de uma 
sentença de mérito.
47 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 896, "A", DA CLT. Inserida em 
20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 413)
Incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da CLT,  contra decisão que não conhece de recurso de 
revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuida de sentença de mérito  (art. 485 do CPC).
48 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em 
decorrência da nova redação da Súmula nº 192)
Em face do disposto no art. 512 do CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de 
sentença quando substituída por acórdão regional.
49 - MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FUNDADA EM DECISÃO NORMATIVA 
QUE  SOFREU  POSTERIOR  REFORMA,  QUANDO  JÁ  TRANSITADA  EM  JULGADO  A  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA  PROFERIDA  NA  AÇÃO  DE  CUMPRIMENTO.  Inserida  em  20.09.00  (cancelada  em 
decorrência da conversão da tese mais abrangente da Orientação Jurisprudencial nº 116 na Súmula nº 397)
É  cabível  o  mandado  de  segurança  para  extinguir  a  execução  fundada  em  sentença  proferida  em  ação  de 
cumprimento, quando excluída da sentença normativa a cláusula que lhe serviu de sustentáculo.
50 - MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  CABIMENTO. Inserida em 20.09.00 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 414)
A tutela antecipada concedida antes da prolação da sentença é impugnável mediante mandado de segurança, por 
não comportar recurso próprio.
51  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONCEDIDA  EM  SENTENÇA. 
REINTEGRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na 
Súmula nº 414)
A antecipação da tutela conferida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por 
ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a 
recurso.
52 - MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 284, CPC. APLICABILIDADE.  Inserida em 20.09.00 (cancelada em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 415)
Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída,   inaplicável se torna o art.  284 do CPC 
quando verificada na petição inicial do "mandamus" a ausência de documento indispensável ou sua autenticação.
54  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.   CUMULAÇÃO.  PENHORA. 
INCABÍVEL. Inserida em 20.09.00 (nova redação)
Ajuizados embargos de terceiro (art.  1046 do CPC) para pleitear  a desconstituição da penhora,  é incabível a 
interposição de mandado de segurança com a mesma finalidade.
. ROMS 555215/99 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 02.02.01 - Decisão unânime
. ROMS 359855/97 - Min. Milton de Moura França
DJ 26.11.99 - Decisão unânime
. ROMS 355737/97 - Min. Milton de Moura França
DJ 13.11.98 - Decisão unânime
55 - MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI Nº 8.432/92. ART. 897, § 1º, DA CLT. CABIMENTO. 
Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 416)
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Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere 
direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo.
58 - MANDADO DE SEGURANÇA PARA CASSAR LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CABÍVEL. Inserida em 20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 414)
É cabível o mandado de segurança visando a cassar liminar concedida em ação civil pública.
60 - MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO.  BANCO. Inserida em 20.09.00 (cancelada 
em decorrência da sua conversão na Súmula nº 417)
Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro de banco, em 
execução definitiva,  para garantir crédito exeqüendo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do 
CPC.
61 - MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO.  EXECUÇÃO DEFINITIVA. DEPÓSITO 
EM BANCO OFICIAL NO ESTADO. ARTIGOS 612 E 666 DO CPC. Inserida  em 20.09.00 (cancelada em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 417)
Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os 
valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 666, 
I, do CPC.
62 - MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Inserida em 
20.09.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 417)
Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em 
dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe da 
forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art.  620 do CPC.
68 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPETÊNCIA. Inserida em 20.09.00 (nova redação)
Nos Tribunais, compete ao relator decidir sobre o pedido de antecipação de tutela, submetendo sua decisão ao 
Colegiado respectivo,  independentemente de pauta, na sessão imediatamente subseqüente.
. AGROMS 571185/99 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 02.03.01 - Decisão unânime
. ROAG 421537/98 - Min. Ives Gandra
DJ 04.08.00 - Decisão unânime
. ROMS 417142/98 - Min. Milton de Moura França
DJ 19.03.99 - Decisão unânime
72  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  PREQUESTIONAMENTO  QUANTO  À  MATÉRIA  E  AO  CONTEÚDO  DA 
NORMA, NÃO NECESSARIAMENTE DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
Inserida em 08.11.00 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 298)
O prequestionamento exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na 
ação e não, necessariamente,  ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada como 
violada  tenha  sido  abordado  na  decisão  rescindenda  para  que  se  considere  preenchido  o  pressuposto  do 
prequestionamento.
74 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, CALCADA 
NO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. Inserida em 08.11.00 (cancelada em decorrência da sua conversão na 
Súmula nº 421)
I - Tendo o despacho monocrático de provimento ou denegação de recurso, previsto no art. 557 do CPC, conteúdo 
decisório  definitivo  e  conclusivo  da  lide,  comporta  ser  esclarecido  pela  via  dos  embargos  declaratórios,  em 
despacho aclaratório, também monocrático quando se pretende tão somente suprir omissão e não modificação do 
julgado.
II  -  Postulando  o  embargante  efeito  modificativo,  os  embargos  declaratórios  deverão  ser  submetidos  ao 
pronunciamento  do Colegiado,   convertidos em agravo,  em face dos princípios da fungibilidade e celeridade 
processual.
75 - REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO.  DECISÃO REGIONAL QUE 
SIMPLESMENTE  CONFIRMA  A  SENTENÇA.  Inserida  em  20.04.01  (cancelada  em  decorrência  da  nova 
redação conferida à Súmula nº 298)
Para efeito de ação rescisória,  considera-se prequestionada a matéria  tratada na sentença quando, examinando 
remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma.
77 - AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO Da súmula Nº 83 do TST. MATÉRIA CONTROVERTIDA. LIMITE 
TEMPORAL.   DATA  DE  INSERÇÃO  EM  ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  DO  TST.  Inserida  em 
13.03.02 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 83)
A data da inclusão da matéria discutida na ação rescisória, na Orientação Jurisprudencial do TST, é o divisor de 
águas quanto a ser, ou não, controvertida nos Tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação 
rescisória.
79  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECADÊNCIA  AFASTADA.  IMEDIATO  JULGAMENTO  DO  MÉRITO. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.  Inserida  em 13.03.02 (cancelada  em 
decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 100)
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Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de 
recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento.
81  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DESCONTOS  LEGAIS.  FASE  DE  EXECUÇÃO.  SENTENÇA  EXEQÜENDA 
OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. Inserida em 13.03.02 (cancelada em decorrência 
da sua conversão na Súmula nº 401)
Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exeqüenda 
tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A 
ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exeqüendo, expressamente, afastar 
a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.
82 - AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO NO PÓLO PASSIVO E FACULTATIVO NO 
ATIVO. Inserida em 13.03.02 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 406)
O litisconsórcio,  na ação rescisória,  é necessário em relação ao pólo passivo da demanda, porque supõe uma 
comunidade  de  direito  ou  de  obrigações  que  não  admite  solução  díspar  para  os  litisconsortes,  em  face  da 
indivisibilidade do objeto. Já em relação ao pólo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de 
autores  se  faz  por  conveniência,  e  não  pela  necessidade  decorrente  da  natureza  do litígio,  pois  não  se  pode 
condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais 
para retomar a lide.
83 - AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PREVISTA NO ART. 
487,  III,  "A"  E "B",  DO CPC.  AS HIPÓTESES SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS.   Inserida  em 
13.03.02 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 407)
A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no 
processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 487 do 
CPC, uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas.
85  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  HOMOLOGATÓRIA  DE  CÁLCULO.  EXISTÊNCIA  DE 
CONTRADITÓRIO.  DECISÃO DE MÉRITO.  CABIMENTO.  Inserida  em 13.03.02  e  alterada  em 26.11.02 
(cancelada - 1ª parte convertida na Súmula nº 399 e parte final incorporada à nova redação da Súmula nº 298)
A  decisão  homologatória  de  cálculos  apenas  comporta  rescisão  quando  enfrentar  as  questões  envolvidas  na 
elaboração da conta de liquidação,  quer solvendo a controvérsia das partes, quer explicitando,   de ofício, os 
motivos  pelos  quais  acolheu  os  cálculos  oferecidos  por  uma  das  partes,  ou  pelo  setor  de  cálculos,  e  não 
contestados pela outra. A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do 
juiz, não se mostra rescindível, por ausência de prequestionamento.
86  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.   SENTENÇA  SUPERVENIENTE. 
PERDA DE OBJETO.  Inserida em 13.03.02 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 414)
Perde objeto o mandado de segurança que impugna tutela antecipada pelo fato de haver sido proferida sentença de 
mérito nos autos originários.
87  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REINTEGRAÇÃO  EM  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. Inserida em 13.03.02 (cancelada)
O art. 899 da CLT, ao impedir a execução definitiva do título executório,  enquanto pendente recurso, alcança 
tanto  as  execuções  por  obrigação  de  pagar  quanto  as  por  obrigação  de  fazer.  Assim,  tendo  a  obrigação  de 
reintegrar caráter definitivo, somente pode ser decretada,  liminarmente, nas hipóteses legalmente previstas, em 
sede de tutela antecipada ou tutela específica.
90  -  RECURSO  ORDINÁRIO.  APELO  QUE  NÃO  ATACA  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA.  NÃO-CONHECIMENTO.   ART.  514,  II,  DO  CPC.  Inserida  em  27.05.02  (cancelada  em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 422)
Não se conhece de recurso ordinário para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, 
II, do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em 
que fora proposta.
95  -  AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO DE LEI.  INDICAÇÃO DOS MESMOS 
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NA RESCISÓRIA PRIMITIVA. Inserida em 27.09.02 e alterada - DJ 
16.04.04 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 400)
Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo 
a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não se admite rescisória calcada no inciso V 
do art.  485 do CPC, para discussão, por má aplicação, dos mesmos dispositivos de lei  tidos por violados na 
rescisória anterior, bem como para argüição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.
96  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  VÍCIO  DE  INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  RESCINDENDA.  AUSÊNCIA  DA 
FORMAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. Inserida em 27.09.02 (cancelada 
em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 299)
O pretenso vício de intimação posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite 
a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito 
por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.
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97  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  5º,  II,  LIV  E  LV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,  DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. Inserida em 27.09.02 e alterada em 25.04.03 - DJ 09.05.03 (nova redação)
Os  princípios  da  legalidade,  do  devido  processo  legal,  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  não  servem  de 
fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma de 
pedido genérico e desfundamentado,  acompanhando dispositivos legais que tratam especificamente da matéria 
debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório.
. ROAR 337/00-000-17-00 - Min. Ives Gandra
DJ 16.05.03 - Decisão unânime
. ROAR 562450/99 - Min. Emmanoel Pereira
DJ 02.05.03 - Decisão unânime
. ROAR 784561/01 - Min. Ives Gandra
DJ 27.09.02 - Decisão unânime
. ROAR 786133/01 - Min. Barros Levenhagen
DJ 15.03.02 - Decisão unânime
. ROAR 403618/97 - Min. Ronaldo Leal
DJ 14.12.01 - Decisão unânime
. ROAR 513058/98 - Min. Francisco Fausto
DJ 08.09.00 - Decisão unânime
98 - MANDADO DE SEGURANÇA. CABÍVEL PARA ATACAR EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE 
HONORÁRIOS PERICIAIS.  Inserida em 27.09.02 (nova redação)
É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o 
processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia,  independentemente 
do depósito.
. ROMS 680441/00 - Min. Ives Gandra
DJ 06.09.01 - Decisão unânime
. ROMS 680031/00 - Min. Ives Gandra
DJ 29.06.01 - Decisão unânime
. ROMS 357733/97 - Min. José Z. Calazãs
DJ 10.09.99 - Decisão unânime
. ROMS 280101/96 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 05.12.97 - Decisão unânime
102  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  CERTIDÃO  DE  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  DESCOMPASSO  COM  A 
REALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DJ 29.04.03 (cancelada em decorrência da nova 
redação conferida à Súmula nº 100)
O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo 
formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do "dies a quo" 
do prazo decadencial.
104 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. MOMENTO 
DO TRÂNSITO EM JULGADO. DJ 29.04.03 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 
100)
O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível,  na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, 
o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial.
105  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECISÃO  RESCINDENDA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO 
SUBSTITUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DJ 29.04.03 (cancelada em decorrência  da nova redação 
conferida à Súmula nº 192)
É manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, 
limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui 
o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC.
106  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECISÃO  RESCINDENDA.  AUSÊNCIA  DE  TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PREVENTIVA. DJ 29.04.03 (cancelada em decorrência da nova 
redação conferida à Súmula nº 299)
A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo 
do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não 
reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.
108  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  FUNDAMENTO  PARA  INVALIDAR  CONFISSÃO.  CONFISSÃO  FICTA. 
INADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  NO  ART.  485,  VIII,  DO  CPC.  DJ  29.04.03   (cancelada  em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 404) 
O art. 485, VIII, do CPC, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da 
decisão judicial, refere-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de 
revelia.
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109 - AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  INVIABILIDADE. DJ 29.04.03 (cancelada 
em decorrência da sua conversão na Súmula nº 410)
A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a 
decisão rescindenda.
110  -  AÇÃO RESCISÓRIA.  RÉU SINDICATO.  SUBSTITUTO PROCESSUAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  "AD  CAUSAM".  INEXISTÊNCIA  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO 
NECESSÁRIO. DJ 29.04.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 406)
O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista,  em cujos autos fora proferida a decisão 
rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação 
de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.
111  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  HOMOLOGATÓRIA  DE  ACORDO.  DOLO  DA  PARTE 
VENCEDORA  EM  DETRIMENTO  DA  VENCIDA.  ART.  485,  III,  DO  CPC.  INVIÁVEL.  DJ  29.04.03 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 403)
Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é 
possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da 
vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.
114 - COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR CARTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DEPRECANTE. DJ 
11.08.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 419)  
Na execução por carta  precatória,  os  embargos de  terceiro  serão oferecidos  no juízo  deprecante  ou no juízo 
deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem,  unicamente, sobre vícios 
ou  irregularidades  da  penhora,  avaliação  ou  alienação  dos  bens,  praticados  pelo  juízo  deprecado,  em que  a 
competência será deste último.
115  -  COMPETÊNCIA  FUNCIONAL.  CONFLITO  NEGATIVO.   TRT  E  VARA  DO  TRABALHO  DE 
IDÊNTICA REGIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DJ 11.08.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na 
Súmula nº 420)
Não  se  configura  conflito  de  competência  entre  Tribunal  Regional  do  Trabalho  e  Vara  do  Trabalho  a  ele 
vinculada.
116  -  AÇÃO RESCISÓRIA.  ART.  485,  IV,  DO CPC.  AÇÃO DE CUMPRIMENTO.  OFENSA À COISA 
JULGADA  EMANADA  DE  SENTENÇA  NORMATIVA  MODIFICADA  EM  GRAU  DE  RECURSO. 
INVIABILIDADE. DJ 11.08.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 397)
Não procede ação rescisória  calcada em ofensa à  coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de 
cumprimento, em face de a sentença normativa,  na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, 
porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim os meios processuais, aptos a 
atacarem a execução da cláusula reformada,  são a exceção da pré-executividade e o mandado de segurança, no 
caso de descumprimento do art. 572 do CPC.
117  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DEPÓSITO  RECURSAL.  PEDIDO  RESCISÓRIO  PROCEDENTE. 
CONDENAÇÃO  EM  PECÚNIA.   INSTRUÇÃO  NORMATIVA  Nº  3/93,  III.  DJ  11.08.03  (cancelada  em 
decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 99)
Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal prévio só é exigível quando for julgado 
procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia.
118  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  EXPRESSÃO  "LEI"  DO  ART.  485,   V,  DO  CPC.  INDICAÇÃO  DE 
CONTRARIEDADE À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST. DESCABIMENTO.  DJ 
11.08.03 (cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da Orientação Jurisprudencial nº 25 da
SDI-II)
Não prospera pedido de rescisão fundado no art. 485, inciso V, do CPC, com indicação de contrariedade a súmula, 
uma vez que a jurisprudência consolidada dos tribunais não corresponde ao conceito de lei.
119 - AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TOTALOU PARCIAL.  VIOLAÇÃO DO ART. 7º, 
XXIX,  DA  CF/88.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  DJ  11.08.03  (cancelada  em decorrência  da  sua 
conversão na Súmula nº 409)
Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/88, quando a questão envolve discussão 
sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial,  porque a matéria tem 
índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.
120 - MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DJ 11.08.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 418)
Não comporta mandado de segurança a negativa de homologação de acordo, por inexistir direito líquido e certo à 
homologação, já que se trata de atividade jurisdicional alicerçada no livre convencimento do juiz.
121  -  AÇÃO RESCISÓRIA.  PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  DESCABIMENTO.  DJ  11.08.03 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 405)
Não  se  admite  tutela  antecipada  em sede  de  ação  rescisória,  na  medida  em que  não  se  pode  desconstituir 
antecipadamente a coisa julgada,  com base em juízo de verossimilhança, dadas as garantias especiais de que se 
reveste o pronunciamento estatal transitado em julgado.
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122  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECADÊNCIA.  MINISTÉRIO  PÚ-  BLICO.  "DIES  A  QUO"  DO  PRAZO. 
CONTAGEM. COLUSÃO DAS PARTES. DJ 11.08.03 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à 
Súmula nº 100)
Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério 
Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude.
123 -  AÇÃO RESCISÓRIA.  INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DJ 11.08.03 (título alterado)
O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões 
exeqüenda e rescindenda,   o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo 
judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada.
. ROAR 11820/02-900-02-00 - Min. Ives Gandra
DJ 06.06.03 - Decisão unânime
. ROAR 693859/00 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 23.05.03 - Decisão unânime
. ROAR 47474/02-900-06-00 - Min. Barros Levenhagen
DJ 16.05.03 - Decisão unânime
. ROAR 625147/00 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 08.02.02 - Decisão unânime
125 - AÇÃO RESCISÓRIA.  ART. 485, III,  DO CPC.  SILÊNCIO DA PARTE VENCEDORA ACERCA DE 
EVENTUAL FATO QUE LHE SEJA DESFAVORÁVEL. DESCARACTERIZADO O DOLO PROCESSUAL. 
DJ 09.12.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 403)
Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III,  do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver 
silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte 
cerceamento de defesa e, em conseqüência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade.
126  -  AÇÃO RESCISÓRIA.  AUSÊNCIA DE DEFESA.  INAPLICÁVEIS OS EFEITOS DA REVELIA.  DJ 
09.12.03 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 398)
Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa 
julgada. Assim sendo e,  considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública,  a revelia não produz 
confissão na ação rescisória.
133 - AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 333. 
JUÍZO DE MÉRITO. DJ 04.05.04 (cancelada em decorrência da nova redação conferida à Súmula nº 192)
A decisão proferida pela SDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de 
Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.
139 - MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE MÉRITO 
SUPERVENIENTE.  PERDA DE OBJETO. DJ 04.05.04 (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula 
nº 414)
Perde objeto o mandado de segurança que impugna liminar em ação civil pública substituída por sentença de 
mérito superveniente.
141 - MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONCEDER LIMINAR DENEGADA EM AÇÃO CAUTELAR. 
DJ 04.05.04  (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 418)
A concessão de liminar constitui faculdade do juiz, no uso de seu poder discricionário e de cautela, inexistindo 
direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.
144  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROIBIÇÃO  DE  PRÁTICA  DE  ATOS  FUTUROS.  SENTENÇA 
GENÉRICA. EVENTO FUTURO. INCABÍVEL. DJ 22.06.04 (nova redação)
O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável a eventos futuros, cuja 
ocorrência é incerta.
. ROAG 1516/02-000-03-00.5 - Min. Barros Levenhagen
DJ 03.10.03 - Decisão unânime
. ROMS 27005/02-900-03-00.7 - Min. Barros Levenhagen
DJ 05.09.03 - Decisão unânime
. ROMS 683682/00 (Pleno) - Min. Rider de Brito
DJ 04.10.02 - Decisão unânime
. ROMS 628831/00 (Pleno) - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 04.10.02 - Decisão unânime
. ROMS 660802/00 (Pleno) - Min. Luciano Castilho
DJ 03.05.02 - Decisão unânime
145  -  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECADÊNCIA.  NÃO  ESGOTAMENTO  DAS  VIAS  RECURSAIS.  PRAZO 
LEGAL  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DJ  10.11.04  (cancelada  em  decorrência  da  nova  redação 
conferida à Súmula nº 100)
Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do 
recurso extraordinário,  apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. 
Brasília-DF, 16 de agosto de 2005.
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Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos
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