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E M E N D A  C O N S T  I T U C I O N A L        

 
01. EMENDA CONSTITUCIONAL N.  46 (DOU 06.5.2005, Seção 1, p. 1) Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição 

Federal. 
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO  SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Art. 1º O inciso IV do art. 20 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 20.  .................................................................................. .................................................................... 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as 
costeiras,  excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 
público e a unidade ambiental federal,  e as referidas no art. 26, II; 
................................................................................................”(NR) 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, em 5 de maio de 2005 
Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 
Deputado Severino Cavalcanti 
Presidente 
Senador Renan Calheiros 
Presidente 
Deputado José Thomaz Nonô 
1º Vice-Presidente 
Senador Tião Viana 
1º Vice-Presidente 
Deputado Ciro Nogueira 
2º Vice-Presidente 
Senador Antero Paes de Barros 
2º Vice-Presidente 
Deputado Inocêncio Oliveira 
1º Secretário 
Senador Efraim Morais 
1º Secretário 
Deputado Nilton Capixaba 
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2º Secretário 
Senador João Alberto Souza 
2º Secretário 
Deputado Eduardo Gomes 
3º Secretário 
Senador Paulo Octávio 
3º Secretário 
Deputado João Caldas 
4º Secretário 

 

  L E I S :           

 
02. LEI Nº 11.111, DE 05 DE MAIO DE 2005. (DOU  06.5..2005, Seção 1, p.01)    Regulamenta a parte final do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 5o da Constituição Federal e dá outras providências. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º  Esta Lei regulamenta a parte final do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5o da Constituição 
Federal. 
Art. 2º  O acesso aos documentos públicos de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral será ressalvado 
exclusivamente nas hipóteses em que o sigilo seja ou permaneça imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado, nos termos do disposto na parte final do inciso XXXIII do caput do art. 5º  da Constituição Federal. 
Art. 3º Os documentos públicos que contenham informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado poderão ser classificados no mais alto grau de sigilo, conforme regulamento. 
Art. 4º  O Poder Executivo instituirá, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, Comissão de 
Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com a finalidade de decidir sobre a aplicação da ressalva ao 
acesso de documentos, em conformidade com o disposto nos parágrafos do art. 6o desta Lei. 
Art. 5º  Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e o Tribunal de Contas da União 
disciplinarão internamente sobre a necessidade de manutenção da proteção das informações por eles produzidas, 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a possibilidade de seu acesso 
quando cessar essa necessidade, observada a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o disposto nesta Lei. 
Art. 6º  O acesso aos documentos públicos classificados no mais alto grau de sigilo poderá ser restringido pelo 
prazo e prorrogação previstos no § 2º  do art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 
§ 1º  Vencido o prazo ou sua prorrogação de que trata o caput deste artigo, os documentos classificados no mais 
alto grau de sigilo tornar-se-ão de acesso público. 
§ 2º  Antes de expirada a prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente para a 
classificação do documento no mais alto grau de sigilo poderá provocar, de modo justificado,  a manifestação da 
Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas para que avalie se o acesso ao documento ameaçará 
a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações internacionais do País, caso em que a Comissão 
poderá manter a permanência da ressalva ao acesso do documento pelo tempo que estipular. 
§ 3º  Qualquer pessoa que demonstre possuir efetivo interesse poderá provocar, no momento que lhe convier, a 
manifestação da Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas para que reveja a decisão de 
ressalva a acesso de documento público classificado no mais alto grau de sigilo. 
§ 4º  Na hipótese a que se refere o § 3o deste artigo, a Comissão de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas decidirá pela: 
I - autorização de acesso livre ou condicionado ao documento;  ou 
II - permanência da ressalva ao seu acesso. 
Art. 7º  Os documentos públicos que contenham informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e 
imagem de pessoas,  e que sejam ou venham a ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio de certidão ou 
cópia do documento, que expurgue ou oculte a parte sobre a qual recai o disposto no inciso X do caput do art. 5o 
da Constituição Federal. 
Parágrafo único. As informações sobre as quais recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição 
Federal terão o seu acesso restrito à pessoa diretamente interessada ou, em se tratando de morto ou ausente, ao seu 
cônjuge, ascendentes ou descendentes,  no prazo de que trata o § 3º  do art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 
1991. 
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
Brasília, 5 de maio de 2005; 184º da Independência e 117o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
Jorge Armando Felix 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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03. LEI No- 11.112, DE 13 DE MAIO DE 2005 (DOU 16.5.2005, Seção 1, p. 1)  Altera o art. 1.121 da Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, para incluir, como requisito indispensável à petição da separação 
consensual, o acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visitas dos filhos menores. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei inclui, como requisito da petição inicial da ação de separação consensual, o acordo dos cônjuges 
acerca do regime de visitas dos filhos menores. 
Art. 2º  O inciso II do art. 1.121 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1.121. .............................................................................. 
 II - o acordo relativo à guarda dos filhos menores e aoregime de visitas; 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 3º  O art. 1.121 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 
“Art. 1.121. ............................................................................. 
§ 1º .......................................................................................... 
§ 2º Entende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges ajustarão a permanência dos filhos em 
companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo encontros periódicos regularmente 
estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos.” (NR) 
Art. 4º  (VETADO). 
Brasília, 13 de maio de 2005; 184º  da Independência e 117º  da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

 
04. LEI N. 11.113, DE 13 DE MAIO DE 2005 (DOU  16.5.2005, Seção 1, p. 1)  Dá nova redação ao caput e ao § 3º do art.  

304 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º  O caput e o § 3º do art. 304 do Decreto-Lei no 3.689,  de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente,  ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura,  entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso.  Em seguida, procederá à oitiva das 
testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após 
cada oitiva suas respectivas assinaturas,  lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 
........................................................................................................... 
§ 3º  Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será 
assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste." (NR) 
Art. 2º  (VETADO). 
Brasília, 13 de maio de 2005; 184º  da Independência e 117º  da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

 
05. LEI N. 11.119, DE 25 DE MAIO DE 2005, (DOU 27.5.2005, Seção 1, p. 1). Altera a Legislação Tributária Federal e dá 

outras providências. 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º  O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as 
seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais: 
TABELA PROGRESSIVA MENSAL 
Base de Cálculo em R$ Alíquota Parcela a Deduzir do Imposto em R$ 
Até 1.164,00 - - 
De 1.164,01 até 2.326,00 15 174,60 
Acima de 2.326,00 27,5 465,35 

 
       TABELA PROGRESSIVA ANUAL 

Base de  Cálculo em R$ Alíquota Parcela a Deduzir do Imposto em R$ 
Até 13.968,00 - - 
De 13.968,01 até 27.912,00 15 2.095,20 
Acima de 27.912,00 27,5 5.584,20 

 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.205 6 

Art. 2º O inciso XV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 6º  ..................................................................................... 
 XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,  transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência complementar, até o valor de R$ 1.164,00 
(mil,  cento e sessenta e quatro reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto; 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 3º  Os arts. 4o, 8o e 10 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 4º  ..................................................................................... 
 III - a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) por dependente; 
............................................................................................................ 
 VI - a quantia de R$ 1.164,00 (mil, cento e sessenta e quatro reais),  correspondente à parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,  pagos 
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno,  ou por entidade de previdência complementar, a partir do mês em que o contribuinte 
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 8º  ..................................................................................... 
 II - ............................................................................................ 
 b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos 
de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente:  1. à 
educação infantil, compreendendo as creches e as préescolas; 
2. ao ensino fundamental; 
3. ao ensino médio; 
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e 
especialização); 
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico; 
c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais) por dependente; 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 10 Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, 
o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do 
valor desses rendimentos,  limitada a R$ 10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais), na Declaração de Ajuste 
Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.” (NR) 
Art. 4º  Os sujeitos passivos que tenham sido cientificados de decisão proferida pelas Delegacias da Receita 
Federal de Julgamento em processos administrativos fiscais no período compreendido entre 1º  de janeiro de 2005 
e a data de publicação desta Lei e que, por força da alteração introduzida no art. 25, inciso I, alínea a, do Decreto 
n. 70.235, de 6 de março de 1972, pelo art. 10 da Medida Provisória n. 232, de 30 de dezembro de 2004, não 
tenham interposto recurso voluntário poderão apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Parágrafo único. Ficam convalidados os recursos apresentados no período de que trata o caput deste artigo. 
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2005. 
Brasília, 25 de maio de 2005; 184o da Independência e 117o  da República. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Murilo Portugal Filho 

 
06. LEI N. 11.121, DE 25 DE MAIO DE 2005 (DOU 27.5.2005, Seção 1, p. 2). Institui o Dia Nacional em Memória das 

Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º  Fica instituído o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a ser 
celebrado no dia 28 de abril de cada ano. 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de maio de 2005; 184o da Independência e 117º  da República. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
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P O R T A R I A S  

 
07. PORTARIA Nº 029, DE 29  DE ABRIL DE 2005, CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

4ª REGIÃO (DOJ-RS, 02.5.2005, 1º caderno, p. 80). 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 4ª Vara do Trabalho de Caxias do 
Sul, que se encontra na iminência de instalação;  
CONSIDERANDO a necessidade de prover acerca da transferência das ações relativas à nova Unidade Judiciária;  
CONSIDERANDO o objetivo deste Órgão, de que as Unidades Judiciárias do Foro Trabalhista de Caxias do Sul 
guardem, entre si, a mais próxima similitude no número de processos que se encontram nas fases de 
conhecimento, de liquidação e de execução; 
CONSIDERANDO a análise realizada na base de dados do “inFor” das Varas do Trabalho de Caxias do Sul pela 
Assessoria de Informática desta Corregedoria Regional, com vistas à verificação dos feitos efetivamente passíveis 
de redistribuição, seguindo a orientação consubstanciada na presente portaria, RESOLVE: 
Art. 1º Os processos que tramitam nas 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Caxias do Sul serão redistribuídos, por 
sorteio, para a nova Unidade Judiciária na data de sua instalação, sendo, respectivamente: 248 (duzentos e 
quarenta e oito),  227 (duzentos e vinte e sete), 125 (cento e vinte e cinco) da fase de cognição; 160 (cento e 
sessenta), 15 (quinze), 21 (vinte e um) da fase de liquidação; 619 (seiscentos e dezenove), 243 (duzentos e 
quarenta e três),  167 (cento e sessenta e sete) da fase de execução,  conforme listagem a ser emitida pela 
Assessoria de Informática da Corregedoria. 
Art. 2º Serão excluídos do sorteio os processos,  em trâmite: que se encontrem apensados; conclusos para decisão 
de cognição ou de execução com os Juízes na data da publicação desta portaria; as cartas precatórias; os embargos 
de terceiro; os agravos de instrumento; as cartas de sentença; os agravos de petição autuados em autos apartados; 
as ações cautelares; os protestos interruptivos da prescrição; as instruções de ação rescisória, de dissídio coletivo e 
de revisão de dissídio coletivo; os autos de infração; as cartas de ordem; as cartas rogatórias; as ações movidas 
contra os Municípios da jurisdição que estejam em fase de execução; os que se encontrem tramitando em grau de 
recurso; as execuções previdenciárias. 
Art. 3º Serão, também, excluídos do sorteio os processos que tenham audiência aprazada para o lapso de 
09.5.2005 a 20.5.2005. 
Art. 4º A 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul receberá, exclusivamente, tantas cartas precatórias quantas 
bastem a atingir o número de 120 (cento e vinte), ou pelo período de seis meses a contar da sua instalação, o que 
ocorrer primeiro. 
Parágrafo único. Após o decurso do prazo estabelecido, ou o alcance do número previsto, a distribuição será 
procedida regularmente. 
Art. 5º Os processos remetidos à 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul receberão nova autuação,  com a 
sobreposição de capa, que conterá etiqueta de autuação, 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. 6º Os feitos cuja instrução venha a se encerrada entre a data da publicação do presente ato e a instalação da 
nova Unidade Judiciária permanecerão na Vara de origem, ainda que contemplados pelo sorteio. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Diretor do Foro, e, sucessivamente, pelo Juiz Corregedor 
Regional. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 29 de abril de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional 

 
08. PORTARIA  Nº 030, DE 02 DE MAIO DE 2005, VICE-CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 03.5.2005, 1º caderno, p. 84). PORTARIAS DA CORREGEDORIA 
A JUÍZA VICE-CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício 
da Corregedoria, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e,  CONSIDERANDO que a Lei nº 10.770, 
de 21 de novembro de 2003, criou a 2ª Vara do Trabalho de Gravataí, a qual foi instalada em 20 de abril do 
corrente ano, passando a jurisdição a contar com Foro Trabalhista; CONSIDERANDO que o Colendo Órgão 
Especial deste Egrégio Tribunal,  na sessão ordinária de 29 de abril de 2005, autorizou a implantação de Centrais 
de Mandados a critério desta Corregedoria Regional; CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a 
implantação e os procedimentos a serem observados pelo aludido setor; CONSIDERANDO a necessidade de 
racionalizar os serviços judiciários prestados no âmbito desta 4ª Região, RESOLVE: 
Art. 1º Fica criada e instalada a Central de Mandados do Foro Trabalhista de Gravataí, como auxiliar dos 
serviços judiciários, subordinada à Direção daquele Foro. 
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Art. 2º O funcionamento da Central de Mandados do Foro Trabalhista de Gravataí reger-se-á pelo disposto nos 
artigos 123 a 133 do Provimento nº 213/2001, com as alterações introduzidas pelo Provimento nº 216/2003, ambos 
desta Corregedoria Regional. 
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Diretor do Foro, e, sucessivamente, pelo Juiz Corregedor 
Regional. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 02 de maio de 2005. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Vice-Corregedora Regional, no exercício da Corregedoria 

  
09. PORTARIA Nº 1177, DE 06 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ 

13.05.2005, 1º caderno, p. 134). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
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 945/2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 26.04.2005, 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 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul e da 
Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar, para incluir 28 (vinte e oito) cargos efetivos criados pela referida 
Lei, na forma do anexo a esta Portaria. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Presidente 

 

 
10. PORTARIA  INTERMINISTERIAL Nº 800, DE 3 DE MAIO DE 2005. MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

DA SAÚDE E DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 05.5.2005,  Seção 1, pp. 43-45).     
OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DA SAÚDE E DO TRABALHO E EMPREGO, 
no uso de suas atribuições, resolvem: 
Art. 1º - Publicar o texto base da Minuta de Política Nacional de Segura e Saúde do Trabalho, elaborada pelo 
Grupo de Trabalho instituída pela Portaria Interministerial nº - 153, de 13 de fevereiro de 2004, prorrogada pela 
Portaria Interministerial nº  1009, de 17 de setembro de 2004, para consulta pública. 
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Art. 2º - Estabelecer o prazo de duzentos e dez dias para recebimento de contribuições ao texto base. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROMERO JUCÁ 
Ministro de Estado da Previdência Social 
HUMBERTO COSTA 
Ministro de Estado da Saúde 
RICARDO BERZOINI 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
ANEXO 
Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 
Minuta para consulta pública 
Sumário 
I - APRESENTAÇÃO 
II - INTRODUÇÃO 
III - BASES LEGAIS 
IV - PROPÓSITO 
V - DIRETRIZES 
VI - GESTÃO E ACOMPANHAMENTO 
VII - FINANCIAMENTO 
I - APRESENTAÇÃO 
O presente documento apresenta os fundamentos de uma Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, 
a ser desenvolvida de modo articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência Social e da 
Saúde, com vistas a garantir que o trabalho, base da organização social e direito humano fundamental,  seja 
realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos 
trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde, integridade física e mental. 
Para que o Estado cumpra seu papel na garantia dos direitos básicos de cidadania é necessário que a formulação e 
implementação das políticas e ações de governo sejam norteadas por abordagens transversais e intersetoriais. 
Nessa perspectiva, as ações de segurança e saúde do trabalhador exigem uma atuação multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial capaz de contemplar a complexidade das relações produção-consumo-ambiente e 
saúde. 
Considerando os preceitos constitucionais do direito à saúde,  à previdência social e ao trabalho e a necessidade de 
se estruturar a articulação intragovernamental em relação às questões de segurança e saúde do trabalhador, foi 
constituído o Grupo de Trabalho Interministerial MPS/MS/TEM, pela Portaria Interministerial Nº 153, de 13 de 
fevereiro de 2004, com a atribuição de: a) reavaliar o papel, a composição e a duração do Grupo Executivo 
Interministerial em Saúde do Trabalhador - GEISAT (instituído pela Portaria Interministerial MT/MS/MPAS nº 7, 
de 25 de julho de 1997); b) analisar medidas e propor ações integradas e sinérgicas que contribuam para aprimorar 
as ações voltadas para a segurança e saúde do trabalhador; c)elaborar proposta de Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador, observando as interfaces existentes e ações comuns entre os diversos setores do Governo; 
d) analisar e propor ações de caráter intersetorial referentes ao exercício da garantia do direito à segurança e à 
saúde do trabalhador, assim como ações específicas da área que necessitem de implementação imediata pelos 
respectivos Ministérios,  individual ou conjuntamente e e)compartilhar os sistemas de informações referentes à 
segurança e saúde dos trabalhadores existentes em cada Ministério. 
De acordo com a metodologia de trabalho estabelecida, cada um dos Ministérios preparou um documento inicial 
contemplando os pontos básicos de sua proposta política para a área, como um subsídio ao GT, no processo de 
preparação da PNSST. 
Esta versão submetida para exame e discussão no Encontro Preparatório da III Conferência Nacional de Segurança 
e saúde do Trabalhador e colocada em consulta pública visando seu aperfeiçoamento,  reflete o esforço de 
superação da fragmentação e superposição das ações desenvolvidas por essas áreas de governo. 
II - INTRODUÇÃO 
2. A abordagem integrada das inter-relações entre as questões de segurança e saúde do trabalhador, meio ambiente 
e o modelo de desenvolvimento adotado no país, traduzido pelo perfil de produção-consumo, representa na 
atualidade, um grande desafio para o Estado Brasileiro. 
3 Tradicionalmente, no Brasil, as políticas de desenvolvimento  têm se restringido aos aspectos econômicos e vêm 
sendo traçadas de maneira paralela ou pouco articuladas com as políticas sociais, cabendo a estas últimas arcarem 
com os ônus dos possíveis danos gerados sobre a saúde da população, dos trabalhadores em particular e a 
degradação ambiental. Para que o Estado cumpra seu papel para a garantia desses direitos, é mister a formulação e 
implementação de políticas e ações de governo transversais e intersetoriais. 
4. Este documento propõe uma Política Nacional de Segurança e saúde do Trabalhador - PNSST buscando a 
superação da fragmentação, desarticulação e superposição, das ações implementadas pelos setores Trabalho, 
Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente. 
5 A PNSST define as diretrizes, responsabilidades institucionais e mecanismos de financiamento, gestão, 
acompanhamento e controle social, que deverão orientar os planos de trabalho e ações intra e intersetoriais. 
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6. A PNSST, além de estar diretamente relacionada com as políticas dos setores Trabalho, Previdência Social, 
Meio Ambiente e Saúde, apresenta interfaces com as políticas econômicas, de Indústria e Comércio, Agricultura, 
Ciência e Tecnologia, Educação e Justiça,  em uma perspectiva intersetorial e de transversalidade. 
7. Para fins desta Política são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades para 
sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, no 
setor formal ou informal da economia. Estão incluídos nesse grupo todos os indivíduos que trabalharam ou 
trabalham como: empregados assalariados; trabalhadores domésticos; avulsos; rurais; autônomos; temporários; 
servidores públicos;  trabalhadores em cooperativas e empregadores, particularmente os proprietários de micro e 
pequenas unidades de produção e serviços, entre outros. Também são considerados trabalhadores aqueles que 
exercem atividades não remuneradas, participando de atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou 
estagiário e aqueles temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou 
desemprego. 
8. Contexto atual 
9. No Brasil, a População Economicamente Ativa (PEA),  segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística -IBGE (PNAD 2002), era de 82.902.480 pessoas, das quais 75.471.556 consideradas ocupadas. 
Destes, 41.755.449 eram empregados  (22.903.311 com carteira assinada; 4.991.101 militares e estatutários e 
13.861.037 sem carteira assinada ou sem declaração);  5.833.448 eram empregados domésticos (1.556.369 sem 
carteira assinada;  4.275.881 sem carteira assinada e 1.198 sem declaração);  17.224.328 eram trabalhadores por 
conta-própria; 3.317.084 eram empregadores;  3.006.860 eram trabalhadores na produção para próprio consumo e 
construção para próprio uso; e 4.334.387 eram trabalhadores não remunerados. Portanto, entre os 75.471.556 
trabalhadores ocupados em 2002, apenas 22.903.311 (com carteira assinada)  possuíam cobertura da legislação 
trabalhista e do Seguro de Acidentes 
do Trabalho - SAT. 
10. Quadro 1 - Distribuição dos trabalhadores e situação no mercado de trabalho, Brasil, 2002 

Dados populacionais e de mercado de trabalho  Fonte PNAD 2002 
*Com 16 anos ou mais. 
11. Observa-se grande diversidade da natureza dos vínculos e relações de trabalho e o crescimento do setor 
informal e do trabalho precário, acarretando baixa cobertura dos direitos previdenciários e trabalhistas para aos 
trabalhadores. 
12. A distribuição dos trabalhadores, segundo o setor produtivo revela que das 75.471.556 pessoas consideradas 
ocupadas  (PNAD-2002), 19,53% estão no setor Agrícola e Extrativista; 13,72 % no setor da Indústria de 
Transformação e 17,15% no setor de Comércio e Reparação. 
13. No parque produtivo brasileiro observa-se a coexistência de processos de produção modernos, com adoção de 
tecnologias e métodos gerenciais sofisticados, ao lado e complementares a formas arcaicas, artesanais que utilizam 
técnicas obsoletas. 
14. Essa diversidade e complexidade das condições e ambientes de trabalho dificultam o estabelecimento de 
prioridades e o desenvolvimento de alternativas de eliminação e controle dos riscos,  incluindo a definição da 
forma de intervenção do Estado nos ambientes de trabalho w para atenção à saúde. 
15. Perfil de morte e adoecimento relacionado ao trabalho 
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16. A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais 
relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, 
mecânicos e ergonômicos presentes nos processos de trabalho particulares. 
17. De modo esquemático, pode-se dizer que o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, na 
atualidade, caracteriza-se pela coexistência de : 
- agravos que têm relação com condições de trabalho específicas, como os acidentes de trabalho típicos e as 
“doenças profissionais”; 
- doenças que têm sua freqüência, surgimento ou gravidade modificados pelo trabalho, denominadas “doenças 
relacionados ao trabalho” e; 
- doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o trabalho, mas condicionam 
a saúde dos trabalhadores. 
18. A escassez e inconsistência das informações sobre a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam a 
definição de prioridades para as políticas públicas, o planejamento e implementação das ações de saúde do 
trabalhador, além de privar a sociedade de instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida e 
trabalho. 
19. As informações disponíveis referem-se, de modo geral, apenas aos trabalhadores empregados e cobertos pelo 
Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) da Previdência Social, que representam cerca de um terço da PEA. 
20. No período de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou 1.875.190 acidentes de trabalho, sendo 15.293com 
óbitos e 72.020 com incapacidade permanente, média de 3.059 óbitos/ano,  entre os trabalhadores formais (média 
de 22,9 milhões em 2002). O coeficiente médio de mortalidade, no período considerado, foi de 14,84 por 100.000 
trabalhadores (MPS, 2003). A comparação deste coeficiente com o de outros países, tais como Finlândia 2,1 
(2001);  França de 4,4 (2000); Canadá 7,2 (2002) e Espanha 8,3 (2003) (Takala,  1999), demonstra que o risco de 
morrer por acidente de trabalho no Brasil é cerca de duas a cinco vezes maior. 
21. No mesmo período mencionado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS concedeu 854.147 benefícios 
por incapacidade temporária ou permanente devido a acidentes do trabalho, ou seja, a média de 3.235 auxílios-
doença e aposentadorias por invalidez por dia útil. No mesmo período, foram registrados 105.514 casos de 
doenças relacionadas ao trabalho. 
22. Apesar de elevados, estes números não refletem a realidade.  Estudo epidemiológico de amostragem domiciliar 
realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, na cidade de Botucatu - SP, com padrão 
de vida e índice de desenvolvimento humano - IDH superiores à média nacional, demonstrou a ocorrência de 4,1% 
de acidentes de trabalho na população, dos quais apenas 22,4% tiveram registro previdenciário, indicando que de 
cada 4 pessoas acidentadas no trabalho naquele município, 0,9 tiveram registro previdenciário. Segundo estimativa 
da Organização Mundial de Saúde - OMS, na América Latina, apenas 1% a 4% das doenças do trabalho são 
notificadas. 
23. Cabe ressaltar que acidentes e doenças relacionados ao trabalho são agravos previsíveis e, portanto, evitáveis. 
Em 2003,  segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, as lesões de punho e da mão representaram 34,20 
% dos acidentes. O trabalho em máquinas e equipamentos obsoletos e inseguros são responsáveis por cerca de 
25% dos acidentes do trabalho graves e incapacitantes registrados no país (Mendes, et al. 2003). 
24. A adoção das novas tecnologias e métodos gerenciais nos processos de trabalho contribuem para modificar o 
perfil de saúde,  adoecimento e sofrimento dos trabalhadores. Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais 
freqüentes estão as Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Ósteo-Musculares Relacionados ao Trabalho  
(LER / DORT); formas de adoecimento mal caracterizadas e sofrimento mental que convivem com as doenças 
profissionais clássicas,  como a silicose, intoxicações por metais pesados e por agrotóxicos. 
25. A elaboração e adoção da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Lista A e Lista B) pelo Ministério da 
Saúde (Portaria MS N.º 1.339 de 18 de novembro de 1999), em cumprimento do Art.  6º , §3º , inciso VII, da Lei 
8.080/90, representa um subsídio valioso para o diagnóstico, tratamento, vigilância e o estabelecimento da relação 
da doença com o trabalho e outras providências decorrentes. Na Lista, destinada a uso clínico e epidemiológico, 
estão relacionadas 198 entidades nosológicas (lista B) e agentes e situações de exposição ocupacional (lista A) 
codificados segundo a 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).(Brasil/Ministério da 
Saúde, 2001). 
26. A mesma Lista foi adotada pela Previdência Social para fins da caracterização dos acidentes do trabalho e 
procedimentos decorrentes, para fins do SAT, nos termos do Decreto N.º 3.048, de maio de 1999. 
27. Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho deve ser ressaltado o aumento das agressões e episódios 
de violência contra o trabalhador no seu local de trabalho, traduzida pelos acidentes e doenças do trabalho; 
violência decorrente de relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e envolvendo crianças;  a 
violência ligada às relações de gênero e o assedio moral,  caracterizada pelas agressões entre pares, chefias e 
subordinados. 
28. A degradação ambiental, originada nos processos de produção,  armazenagem, expedição, distribuição e 
comercialização é responsável pela poluição do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas e produz riscos e 
danos à saúde dos trabalhadores, da população do entorno e para o equilíbrio ecológico.  
29. O atual sistema de segurança e saúde do trabalhador carece de mecanismos que incentivem medidas de 
prevenção, responsabilizem os empregadores, propiciem o efetivo reconhecimento dos direitos do segurado, 
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diminuam a existência de conflitos institucionais,  tarifem de maneira mais adequada as empresas e possibilite um 
melhor gerenciamento dos fatores de riscos ocupacionais. 
30. Em 2003, os gastos da Previdência Social com pagamento de benefícios acidentários e aposentadoria especial 
(concedida em face de exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, com redução no tempo de 
contribuição) totalizaram cerca de 8,2 bilhões de reais. Entretanto, os valores são estimados e se referem apenas ao 
setor formal de trabalho. 
31. Segundo Pastore (1998), para cada real gasto com o pagamento de benefícios previdenciários, a sociedade 
paga quatro reais, incluindo gastos com saúde, horas de trabalho perdidas, reabilitação profissional, custos 
administrativos etc. Esse cálculo eleva a um custo total para o país de aproximadamente 33 bilhões de reais por 
ano. 
32. Apesar do SUS ser responsável por grande parte da assistência médica, hospitalar e ambulatorial às vítimas de 
agravos relacionados ao trabalho, na rede pública de saúde, não estão disponíveis informações sobre os custos. A 
ausência de dados consistentes dificulta a identificação e o dimensionamento de fontes de custeio socialmente 
justas para as ações em SST. 
33. O número de dias de trabalho perdidos em razão dos acidentes aumenta o custo da mão de obra no Brasil, 
encarecendo a produção e reduzindo a competitividade do país no mercado externo.  Estima-se que o tempo de 
trabalho perdido anualmente devido aos acidentes de trabalho seja de 106 milhões de dias, apenas no mercado 
formal, considerando-se os períodos de afastamento de cada trabal hador. 
34. III - BASES LEGAIS 
35. A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece a competência da União para cuidar da segurança e da saúde 
do trabalhador por meio das ações desenvolvidas pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social 
e da Saúde, atribuições regulamentadas na Consolidação das Leis do Trabalho (Capítulo V, do Título II,  Lei n. 
6.229/75), na Lei n. 8.212/91 e 8.213/91, que dispõe sobre a organização da seguridade social e institui planos de 
custeio e planos de benefícios da previdência social e na lei Orgânica da Saúde, Lei Nº  8080/90. 
36. O texto constitucional define os poderes da União, estabelecendo,  também, os poderes remanescentes dos 
Estados e dos Municípios. A União organiza, mantém e executa a inspeção do trabalho, com exclusividade (artigo 
21, XXIV) e legisla, privativamente,  sobre direito do trabalho (art. 22, I). A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios cuidam da saúde e assistência pública,  da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência  (art. 23, II. A União, os Estados e o Distrito Federal legislam concorrentemente sobre previdência 
social, proteção e defesa da saúde 
(art. 24, XII). 
37. Os artigos 196 ao 200 da CF atribuem ao Sistema Único de Saúde as ações de Saúde do Trabalhador, por meio 
de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, além de serviços e 
ações que possam promover, proteger e recuperar a saúde. 
38 - A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8080/90) regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a Saúde do 
Trabalhador.  O artigo 6º, parágrafo 3º estabelece: “entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho,  abrangendo: 
I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; 
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho,  doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações,  avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão,  periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas; 
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração 
a colaboração das entidades sindicais; e 
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor 
de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores”. 
39. O direito dos trabalhadores à redução dos riscos para a saúde presentes no trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança está inscrito no artigo 7o- . da CF. 
40. A CF define a prerrogativa exclusiva da União para legislar sobre o Direito do Trabalho e a obrigação de 
organizar, 
manter e executar a inspeção do trabalho. 
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41. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS (art 200), nos distintos níveis: a) - a 
execução de ações de saúde do trabalhador; b) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho. 
42. A competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho não se sobrepõe nem entra em 
conflito com a competência dos Estados e dos Municípios em editar, de forma suplementar,  normas de proteção e 
defesa da saúde, em especial do trabalhador, por se situarem em campos distintos, autônomos, ainda que conexos 
pelo bem jurídico que se pretende proteger. 
43. Os trabalhadores têm o direito ao trabalho em condições seguras e saudáveis não condicionado à existência de 
vínculo trabalhista,  ao caráter e natureza do trabalho. 
44. É nesse sentido que se insere o esforço de definição de uma política de governo, que articule as competências e 
normas no âmbito do Trabalho, da Previdência Social e da Saúde, às quais se juntaram, mais recentemente, as 
ações do Ministério de Meio Ambiente,  devendo ser ampliada para todos setores e esferas de Governo. 
45. IV - PROPÓSITO 
46. A presente Política tem por finalidade a promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador, 
mediante a articulação e integração, de forma continua, das ações de Governo no campo das relações de produção-
consumo, ambiente e saúde. 
47. V - DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
48. As diretrizes aqui definidas expressam um conjunto de objetivos comuns priorizados e explicitam as 
respectivas estratégias fundamentais para sua operacionalização. As diretrizes e estratégias implicarão o 
desencadeamento das ações que, consubstanciadas em um Plano de Trabalho, serão instrumentos de execução da 
Política. 
49. I - Ampliação das ações de SST, visando a inclusão de todas os trabalhadores brasileiros no sistema de 
promoção e proteção da saúde 
50. Estratégia 
51. Elaboração e aprovação de dispositivos legais que garantam a extensão dos direitos à segurança e saúde do 
trabalhador para aqueles segmentos atualmente excluídos. 
52. II - Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e reparação da saúde do 
trabalhador 
53. Estratégias 
54. Instituir um Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, pactuado entre os diversos órgãos de 
Governo e da sociedade civil, atualizado periodicamente. 
55. Normatizar, de forma interministerial, os assuntos referentes à Segurança e Saúde do Trabalhador, em matérias 
que requeiram ações integradas ou apresentem interfaces entre os diversos órgãos de governo; 
56. Adotar regras comuns de Segurança e saúde do Trabalhador para todos os trabalhadores, observando o 
principio da equidade; 
57. Articular e integrar as ações de interdição nos locais de trabalho. 
58. III - Precedência das ações de prevenção sobre as de reparação 
59. Estratégias 
60. Eliminar as políticas de monetização dos riscos; 
61. Adequar os critérios de financiamento e concessão da aposentadoria especial; 
62. Estabelecer política tributária que privilegie as empresas com menores índices de doenças e acidentes de 
trabalho e que invistam na melhoria das condições de trabalho 
63. Criar de linhas de financiamento subsidiado para a melhoria das condições e ambientes de trabalho, incluindo 
máquinas,  equipamentos e processos seguros, em especial para as pequenas e médias empresas; 
64. Incluir requisitos de SST para outorga de financiamentos públicos e privados; 
65. Incluir requisitos de SST nos processos de licitação dos órgãos da administração publica direta e indireta; 
66. Instituir a obrigatoriedade de publicação de balanço de SST para as empresas, a exemplo do que já ocorre com 
os dados contábeis. 
67. IV - Estruturação de Rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador 
68. Estratégias 
69. Padronizar os conceitos e critérios quanto à concepção e caracterização de riscos e agravos à segurança e saúde 
dos trabalhadores relacionados aos processos de trabalho; 
70. Compatibilizar os Sistemas e Bases de Dados, a serem partilhados pelos Ministérios do Trabalho, Previdência 
Social, Meio Ambiente e Saúde; 
71. Compatibilizar os instrumentos de coleta de dados e fluxos de informações. 
72. Instituir a concepção do nexo epidemiológico presumido para acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 
73. Atribuir ao SUS a competência de estabelecer o nexo etiológico dos acidentes e doenças relacionados ao 
trabalho e analisar possíveis questionamentos relacionados com o nexo epidemiológico presumido; 
74. Incluir nos Sistemas e Bancos de Dados as informações contidas nos relatórios de intervenções e análises dos 
ambientes de trabalho, elaborados pelos órgãos de governo envolvidos nesta Política. 
75. V - Reestruturação da Formação em Saúde do Trabalhador e em Segurança no Trabalho e incentivo a 
capacitação e educação continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da PNSST 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.205 14

76. Estratégias 
77. Estabelecer referências curriculares para a formação de profissionais em SST, de nível técnico e superior; 
78. Incluir conhecimentos básicos em SST no currículo do ensino fundamental e médio da rede pública e privada, 
em especial nos cursos de formação profissional, assim como cursos para empreendedores; 
79. Incluir disciplinas em SST, obedecendo aos interesses desta Política, no currículo de ensino superior, em 
especial nas carreiras de profissionais de saúde, engenharia e administração. 
80. Desenvolver um amplo programa de capacitação dos profissionais, para o desenvolvimento das ações em 
segurança e saúde do trabalhador, abrangendo a promoção e vigilância da saúde,  prevenção da doença, assistência 
e reabilitação, nos diversos espaços sociais onde essas ações ocorrem. 
81. Os trabalhadores e representantes dos movimentos sociais responsáveis pelo controle dessas ações também 
devem estar incluídos nos processos de educação continuada. 
82. VI - Promoção de Agenda Integrada de Estudos e Pesquisas em Segurança e saúde do Trabalhador 
83. Estratégias 
84. Estimular a produção de estudos e pesquisas na área de interesse desta Política; 
85. Articular instituições de pesquisa e universidades para a execução de estudos e pesquisas em SST, integrando 
uma rede de colaboradores para o desenvolvimento técnico - cientifico na área; 
86. Garantir recursos públicos para linhas de financiamento de pesquisa em segurança e saúde do trabalhador. 
87. VI - GESTÃO E ACOMPANHAMENTO 
88. A gestão da PNSST será conduzida pelo Grupo Executivo Interministerial de Segurança e Saúde do 
Trabalhador - GEISAT,  integrado, no mínimo, por representantes do MTE, MS e MPS. 
89. Caberá ao GEISAT elaborar o Plano de Ação de Segurança e Saúde do Trabalhador, assim como coordenar a 
implementação de suas ações. 
90. A partir das deliberações do GEISAT, serão constituídos Grupos Executivos Intersetoriais Regionais de 
Segurança e Saúde do Trabalhador, com a atribuição de coordenar as ações de Segurança e Saúde do Trabalhador, 
em suas respectivas áreas de abrangência. 
91. Os integrantes do GEISAT serão designados por portaria interministerial, dentre os ocupantes de cargos em 
comissão na esfera federal. 
92. O funcionamento do GEISAT será estabelecido em Regimento Interno, estabelecendo,entre outros aspectos: 
- coordenação rotativa, com mandato de um ano; 
- definição de periodicidade das reuniões; 
- estrutura de apoio a cargo do órgão em exercício da coordenação. 
93. A formulação de Normas e Regulamentos, na área de SST, seguirá as metodologias próprias de cada unidade, 
e serão levadas ao GEISAT, para a informação e discussão de possíveis conflitos de interesses ou superposição de 
áreas, antes de sua publicação; 
94. Caberá ao GEISAT propor a revisão periódica desta Política e estabelecer os mecanismos de validação e 
controle social. 
95. Responsabilidades Institucionais 
96. Os setores de governo envolvidos na implementação e execução desta Política, respeitados os respectivos 
âmbitos de competências,  serão responsáveis pelo desenvolvimento das atribuições abaixo discriminadas. 
97. Ministério do Trabalho e Emprego  
98. a) formular e implementar as diretrizes e normas de atuação da área de segurança e saúde no trabalho; 
99. b) planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador e da Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 
100. c) planejar, supervisionar, orientar, coordenar e controlar as ações e atividades de inspeção do trabalho na 
área de segurança e saúde; <!ID660618-2> 
101. d) orientar e controlar a execução das atividades relacionadas com a inspeção do trabalho, no ambito das 
Delegacias Regionais do Trabalho, incluindo as acoes de mediação e arbitragem e fiscalizacao dos Acordos e 
Convencões Coletivas; 
102. e) garantir e coordenar as atividades da Comissao Tripartite Paritaria Permanente - CTPP; 
103 f) elaborar e revisar as Normas Regulamentadoras. 
104. Fundacentro/MTE 
105. a) desenvolver pesquisas relacionadas com a promoção das melhorias das condições de trabalho; 
106. c) produzir e difundir conhecimentos técnicos científicos,  em SST; 
107. d) desenvolver atividades de educação e treinamento em SST; 
108. e) subsidiar a elaboração e revisão das Normas Regulamentadoras; 
109. f) avaliar as atividades de modo a dimensionar o impacto das ações desenvolvidas, permitindo sua re-
orientação. 
110. Ministério da Previdência Social 
111. a) fiscalizar e inspecionar os ambientes do trabalho, com vistas à concessão e manutenção de benefícios por 
incapacidade;  à fidedignidade das informações declaradas aos bancos de dados da Previdência Social; e à 
arrecadação e cobrança das contribuições sociais decorrentes dos riscos ambientais presentes no ambiente de 
trabalho; 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.205 15

 112. b) avaliar a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários; 
113 . c) avaliar, em conjunto com o SUS, a relação entre as condições de trabalho e os agravos à saúde dos 
trabalhadores;   
114. d) Implementar uma política tributária que privilegie as empresas com menores índices de doenças e 
acidentes de trabalho; 
115. e) Implementar a adoção do nexo epidemiológico presumido para a caracterização dos acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho. 
116. Ministério da Saúde, enquanto gestor nacional do SUS 
117. a) Coordenar, no âmbito do SUS, as ações decorrentes desta Política e assessorar as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde na sua execução. 
118. b) Apoiar o funcionamento da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do Conselho Nacional de 
Saúde (CIST). 
119. c) Definir mecanismos de financiamento das ações em saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 
120. d) Implantar e acompanhar a implementação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - 
RENAST,  como estratégia privilegiada para as ações previstas nesta Política. 
121. e) definir, em conjunto com estados e municípios, normas,  parâmetros e indicadores para o acompanhamento 
das ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no SUS, segundo os respectivos níveis de complexidade 
destas ações. 
122. f) prestar cooperação técnica aos estados e municípios na implementação das ações decorrentes desta Política. 
123. g) facilitar a incorporação das ações e procedimentos de saúde do trabalhador nos procedimentos de 
vigilância epidemiológica,  sanitária e ambiental. 
124. h) promover a incorporação das ações de atenção à saúde do trabalhador na rede de serviços de saúde, 
organizada por níveis de complexidade crescente, na atenção básica, serviços de urgência e emergência, na média 
e alta complexidade. 
125. i) organizar e apoiar a operacionalização da rede de informações em saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 
126. j) promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho no território nacional. 
127. l) fomentar a notificação dos agravos à saúde relacionados ao trabalho considerados como de notificação de 
interesse da Saúde Pública. 
128. m) definir e promover a implementação de estratégias voltadas à formação e à capacitação de recursos 
humanos do SUS nesta área. 
129. n) implementar a rede de laboratórios de toxicologia e avaliação ambiental. 
130. Papel da sociedade civil organizada 
131. A sociedade civil organizada deverá exercer o papel de controle social, participando de todas as etapas e 
espaços consultivos e deliberativos relativos a implementação desta Política. 
132. VII - FINANCIAMENTO 
133. A área da segurança e saúde do trabalhador deve ser contemplada, de modo adequado e permanente no 
orçamento da União, mediante programa específico do PPA. 
134. Aos recursos da União serão adicionados recursos originários de tributação específica, respeitado o princípio: 
“quem gera o risco deve ser responsável pelo seu controle e pela reparação dos danos causados”. 
135. Deverá ser criado um fundo de controle público, especifico para o financiamento do desenvolvimento de 
tecnologias seguras e de ações de melhoria das condições dos ambientes de trabalho. 
136. Será estabelecido um programa específico, no âmbito do PPA, para o gerenciamento das ações intersetoriais. 
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Brasil/Ministério da Saúde. Portaria GM/MS No. 777 de 28 de Abril de 2004 - dispõe sobre os procedimentos 
técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica 
do Sistema Único de Saúde - SUS . 
Brasil/ Portaria Interministerial - Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da 
Previdência Social N. 774 de 28 de Abril de 2004 - convoca a 3a. Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 
Dias, E. C. & Melo, E.M. Políticas Públicas em Saúde e Segurança no Trabalho. in:  ILO. Encyclopaedia of 
Occupational Health and Safety. 4th ed. Genéve. ILO, 1998. 
ILO. Marco de Promoción en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Doc. Conferencia Internacional del 
Trabajo, 93a. 
Reunión, 2005. [Informe IV]. extraído do site: www.oit.org. em agosto de 2004. Mendes, R. et al. Máquinas e 
Acidentes de Trabalho. Brasília: MTE/SIT;MPAS, 2001. 86 p. [Coleção Previdência Social;v.  13] 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) Diretrizes sobre Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho – Programa de Saúde no Trabalho. Genebra-Brasilia, 2002.   
Organização Pan Americana de Saúde- OPS/OMS. Relatoría Taller Estrategia de Promoción de la Salud en los 
lugares de trabajo de America Latina y El Caribe. San José, Costa Rica. OPS/OMS.  Marzo 2000 
Pérez, M.A G. Acidentes de Trabalho graves e mutilantes em adolescentes atendidos nos serviços de saúde em 
Campinas, SP. Comunicação pessoal. 2004. 
Santos, L. Saúde do Trabalhador: Conflito de competência,  União, Estados e Municípios. Interface Ministério do 
Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social. Brasília, MS/OPAS. 
2001. 
Starfield, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, 
Ministério da Saúde, 2002. 72 
 

11. PORTARIA N. 342, DE 4 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO . COMISSÃO DO X 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (DOU 10.5.2005, Seção 1, p. 
46).  
A JUÍZA-PRESIDENTE DA COMISSÃO DO X CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições regulamentares, e 
Considerando que, de acordo com as novas disposições prescritas pela Resolução Administrativa nº 1.046/2005, 
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da União de 13 de abril de 2005, assim 
como os termos da PORTARIA TRT 18ª GP/DGCA Nº 320/2005, referendada pela Resolução Administrativa nº 
20/2005, do Egrégio Tribunal Pleno, publicada no Diário da Justiça do Estado de Goiás de 20 de abril de 2005, a 
comprovação do período mínimo de atividade jurídica previsto no artigo 93, inciso I, da Constituição Federal,  
deve ser exigida somente por ocasião da data de nomeação, resolve:   
ad referendum do Egrégio Tribunal Pleno:   
Revogar as exigências de declaração constantes das alíneas  “g” do subitem 3.2.8 e do Anexo I, e, ainda, a de 
comprovação estabelecida pelo inciso X, do item 5.1, todos do Edital do X CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 18ª REGIÃO. 
Juíza DORA MARIA DA COSTA 
 

12. PORTARIA N. 830, DE 11 DE MAIO DE 2005, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL (DOU 13.5.2005, Seção 1, 
p. 28). 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,  no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único,  inciso II, da Constituição Federal,  Considerando o disposto no art. 25, § 2O da Portaria nº 6.209, 
de 16 de dezembro de 1999, resolve 
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de abril de 2005, o valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é de R$ 442,02 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dois 
centavos), sendo que os valores médios no período de outubro de 1988 a março de 2005 são os constantes no 
Anexo desta Portaria. 
Art. 2º  O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROMERO JUCÁ 
 

13. PORTARIA N. 180, DE 17 DE MAIO DE 2005, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOU 19.5.2005, Seção 1, p. 59). 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com base no disposto na 
alínea “b” do inciso IX do artigo 65 do Regulamento da Secretaria e em virtude do disposto na Portaria 1.080, de 
21 de dezembro de 2004, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve: 
Art. 1º Considerar o dia 26 de maio de 2005 como ponto facultativo no âmbito da Secretaria do Tribunal. 
Art. 2º Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar- se nesse dia ficam automaticamente prorrogados 
para o dia 27 subseqüente (sexta-feira). 
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MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 

14. PORTARIA N. 1339, DE 18 DE MAIO DE 2005. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
20.5.2005, 1º caderno, p. 114). 
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 18 de maio de 2005, a Juíza ANITA JOB LÜBBE, Titular da 1ª Vara do 
Trabalho de BENTO GONÇALVES, para a Vara do Trabalho de GUAÍBA, que se encontra vaga, conforme 
edital 20 de abril de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de abril de 2005.  
Ass. FABIANO DE 
CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 
 

15. PORTARIAS N. 1355 A 1369 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DOJ-RS 23.5.2005, 1ª caderno, p. 95).  
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 
Nº 1355, de 19.05.05, 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 
BÁRBARA SCHONHOFEN GARCIA, em vaga decorrente da promoção do Dr. Marcelo Silva Porto 
Nº 1356, de 19.05.05, 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 
RAQUEL HOCHMANN DE FREITAS, em vaga decorrente da promoção do Dr. Alexandre Schuh Lunardi. 
Nº 1357, de 19.05.05, 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, o candidato 
MARCELO BERGMANN HENTSCHKE, em vaga decorrente da promoção do Dr. Luis Fettermann Bosak. 
Nº 1358, de 19.05.05, 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 
ROZI ENGELKE, em vaga decorrente da promoção da Dra. Silvana Martinez de Medeiros Guglieri. 
Nº 1359, de 19.05.05, 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 
ELIANE COVOLO MELGAREJO, em vaga decorrente da promoção do Dr. Jorge Alberto Araujo. 
Nº 1360, de 19.05.05, 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, o candidato 
GIOVANI MARTINS DE OLIVEIRA, em vaga decorrente da promoção da Dra. Márcia Carvalho Barrili. 
Nº 1361, de 19.05.05, NOMEAR em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão 
Especial na sessão do dia 25 de fevereirode 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 
PAULA SILVA ROVANI, em vaga decorrente da promoção do Dr.  Paulo André de França Cordovil. 
Nº 1362, de 19.05.05, 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 
MARIANA ROEHE FLORES ARANCIBIA, em vaga decorrente da promoção do Dr. Artur Peixoto San 
Martin. 
Nº 1363, de 19.05.05, 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 
LENARA AITA, em vaga decorrente da promoção da Dra. Neusa Líbera Lodi. 
Nº 1364, de 19.05.05, 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, o candidato 
JOSÉ FREDERICO SANCHES SCHULTE, em vaga criada pela Lei nº 10.770/03. 
Nº 1365, de 19.05.05, 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 
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SUBSTITUTO do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, obedecida a ordem de classificação, a candidata 
MARCELE CRUZ LANOT, em vaga decorrente da promoção do Dr.  Gustavo Fontoura Vieira.  
Nº 1366, de 19.05.05, 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, o candidato 
SÍLVIO ROGÉRIO SCHNEIDER, em vaga decorrente da promoção da Dra. Lila Paula Flores França. 
Nº 1367, de 19.05.05, 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 
LIGIA MARIA BELMONTE KLEIN, em vaga criada pela Lei nº 10.770/03. 
Nº 1368, de 19.05.05, 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 
RITA VOLPATO BISCHOFF, em vaga decorrente da promoção da Dra. Laura Antunes de Souza. 
Nº 1369, de 19.05.05, 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 
FABIOLA SCHIVITZ DORNELLES MACHADO, em vaga criada pela Lei nº 10.770/03. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  Presidente 

  
16. PORTARIA N. 031, DE 20 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 

24.5.2005, 1º caderno, p. 84). PORTARIA 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 Santa Vitória do Palmar, a qual se encontra na iminência de instalação, e que compreende 
em sua jurisdição,  além do respectivo Município, o de Chuí;  CONSIDERANDO que já se encontra instalado,  
na respectiva jurisdição, Posto da Justiça do Trabalho, com funcionamento e atribuições regulados pela Portaria nº 
35, de 10 de dezembro de 2002, desta Corregedoria Regional; 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 Santa Vitória do Palmar ali permanecerão em 
trâmite e terão retificados a autuação e os registros eletrônicos, em face da sua transformação em Vara do 
Trabalho. 
Art. 2º Os processos receberão nova autuação,  com a sobreposição de capa, que conterá etiqueta de autuação, 
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. 3º Os feitos arquivados definitiva ou provisoriamente,  até a data de instalação da Vara do Trabalho de Santa 
Vitória do Palmar, permanecerão depositados junto às Unidades Judiciárias em que se encontrem. 
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Corregedor Regional. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 20 de maio de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional 

 
17. PORTARIA N. 032, DE 19 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 

24.5.2005, 1º caderno, p. 84). PORTARIA DA CORREGEDORIA.   Regula, excepcionalmente, no período de 27.6 a 
03.8.2005, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto da Justiça do Trabalho de 
Itaqui. 
A JUÍZA VICE-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para que a 
Corregedoria Regional baixe provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento 
externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região,  quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista 
na Resolução Administrativa nº 13/2002;  CONSIDERANDO que, no período de 27.6 a 03.8.2005, cada um dos 
dois servidores em exercício no Posto de Itaqui estará afastado para fruição de férias, ficando somente um servidor 
em atuação; RESOLVE: 
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui das 10h às 18h, no período de 
27.6 a 03.8.2005, excepcionalmente. 
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui, no período de 27.6 a 
03.8.2005, das 10h às 12h30min e das 13h30min às 18h, excepcionalmente. 
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Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de São Borja e no Posto 
de Itaqui, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de São Borja e Itaqui, bem como à Secção da OAB do Rio Grande Sul, 
com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 19 de maio de 2005. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA, 
Juíza Vice-Corregedora Regional, no exercício da Corregedoria. 
 

18. PORTARIA N. 1403, DE 24 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  (DOU 
25.5.2005,  Seção 1, p. 159). RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna 
público o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL constante do anexo desta Portaria. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 

 
 

Assinaturas (dispositivo relacionado: art. 54, III, § único da LRF): 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
PRESIDENTE 
SUSANA TERESINHA MILESKI 
ORDENADORA DE DESPESAS 
CARLOS AITA 
DIRETOR DO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
TANIA MARA DE ARAUJO BORGES 
DIRETORA DA SEAUDI - (CONTROLE INTERNO) 

  

P R O V I M E N T O S  

 
19. PROVIMENTO Nº 3/2005, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (DJU 05.5.2005, Seção 1, 

p. 609). Dispõe sobre a retenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento 
de decisões da Justiça do Trabalho. 
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O Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
CONSIDERANDO: 
1. a edição da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 que, em seu art. 28 e parágrafos, estabeleceu novos 
critérios e parâmetros à tributação dos rendimentos pagos por decisão da Justiça do Trabalho; 
2. o Provimento nº 1/1996 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o qual estabelece, em seu art. 1º, que 
"cabe, unicamente,  ao empregador calcular, deduzir e recolher ao Tesouro Nacional o Imposto de Renda relativo 
às importâncias pagas aos reclamantes por força de liquidação de sentenças trabalhistas"; 
3. que as autoridades judiciais devem zelar pelo fiel cumprimento do disposto na legislação vigente; 
R E S O L V E 
Art. 1º. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento espontâneo de decisão judicial 
proferida pela Justiça do Trabalho será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada do pagamento, 
conforme estabelece o art. 46 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992. 
Art. 2º. O recolhimento do imposto de renda deverá ser comprovado pela fonte pagadora, nos autos da reclamação 
trabalhista,  no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção. 
Art. 3º. Estando o valor da execução à disposição do juízo,  este, antes de autorizar o levantamento do crédito, 
pelo reclamante,  deverá intimar a fonte pagadora para que informe o valor que pretende ver retido, a título de 
imposto de renda, caso ainda não o tenha comprovado, nos respectivos autos. 
Parágrafo Único. Na hipótese de omissão por parte da fonte pagadora quanto à indicação do valor a ser retido, e 
nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto de renda na fonte, 
destinado ao recolhimento na forma da lei. 
Art. 4º. A decisão ou o despacho que autorizar o levantamento,  total ou parcial, do depósito judicial, em favor do 
reclamante,  deverá também autorizar o recolhimento, pela instituição financeira depositária do crédito, dos 
valores apurados a título de imposto de renda, mediante guia DARF (código 5936), juntando oportunamente o 
respectivo comprovante nos autos. 
Parágrafo Ùnico. Havendo determinação judicial para que a instituição financeira proceda ao recolhimento de 
que trata o caput deste artigo, o juiz deverá informar nome e CPF do(s) exeqüente(s), rendimento tributável, 
rendimento isento e o valor do imposto de renda que será recolhido por beneficiário. 
Art. 5º. A não indicação, pela fonte pagadora, da natureza jurídica das parcelas objeto de acordo homologado 
perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto de renda na fonte sobre o valor total da avença. 
Art. 6º - Fica revogado o art. 1º do Provimento nº 1/1996, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Art. 7º - Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Brasília-DF, 03 de maio de 2005. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
(*) Republicado em decorrência de erro material. 
 

20. PROVIMENTO N. 4/2005, DE 03 DE MAIO DE 2005. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
SECRETARIA DA CORREGEDORIA (DJU 17.5.2005, Seção 1, p. 599).  Aprova alterações nos Boletins Estatísticos 
das Varas do Trabalho, para que passem a constar as novas classes processuais, em decorrência da ampliação da 
competência da Justiça do Trabalho, por força da Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004. 
 Aprova alterações nos Boletins Estatísticos das Varas do Trabalho, para que passem a constar as novas classes 
processuais, em decorrência da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, por força da Emenda 
Constitucional nº 45, de 08.12.2004. 
O Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
CONSIDERANDO: 
1. A competência legal e regimental da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para estabelecer os modelos de 
quadros que compõem o Boletim Estatístico das Varas do Trabalho, bem como os procedimentos para seu 
preenchimento e remessa ao TST; 
2. A edição da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, publicada em 31 de dezembro de 2004, 
que ampliou a competência da Justiça do Trabalho; 
3. A necessidade de adaptar o boletim estatístico das Varas do Trabalho para abranger as ações oriundas da Justiça 
Comum Estadual e Federal, resolve: 
Art. 1º. Aprovar as alterações no boletim estatístico das Varas do Trabalho instituído pelo Provimento CGJT nº 
4/2003, conforme modelos de quadros padronizados, anexos, a partir de 1º de julho de 2005: 
1) O item 18 (títulos executivos com execução iniciada no mês) do quadro I (resumo da situação processual) foi 
dividido em extrajudiciais (penalidade administrativa imposta pela DRT, termo de ajuste de conduta firmado pelo 
MPT, termo de conciliação da CCP e outros) e certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho; 
2) No quadro II-A (Situação processual segundo a natureza das ações) foram incluídos os itens 07 a 20; 
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3) O quadro II-C (Ações recebidas da justiça comum) foi acrescentado; 
4) O quadro XIII (Valores arrecadados de contribuição previdênciária e imposto de renda)  passou a denominar-se 
Valores arrecadados de contribuição previdênciária, imposto de renda e multas da DRT com a inclusão do item 03 
(Valores arrecadados decorrentes de multas aplicadas pela DRT). 
Art 2º. Determinar aos Exmos. Srs. Juízes Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho que observem os 
procedimentos necessários para que os boletins estatísticos das Varas sejam transmitidos,  eletronicamente, à 
Subsecretaria de Estatística do TST, a partir de 1º de agosto de 2005, conforme os modelos e as orientações de que 
tratam os artigos 1º e 4º. 
Art. 3º. Determinar à Secretaria de Processamento de Dados do TST que divulgue aos Tribunais Regionais do 
Trabalho, até 1º de junho de 2005, as modificações necessárias à transmissão eletrônica dos boletins estatísticos 
conforme os modelos de que trata o artigo 1º; e que proceda, até 1º de julho de 2005,  às alterações no sistema de 
transmissão eletrônica e no sistema de consolidação dos Boletins Estatísticos das Varas do Trabalho. 
Art. 4º. Determinar à Subsecretaria de Estatística do TST que elabore e encaminhe aos Tribunais Regionais do 
Trabalho as orientações relativas à forma de preenchimento do Boletim Estatístico aprovado por esta 
Corregedoria-Geral, até 1º de junho de 2005. 
Art. 5º. - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Brasília-DF, 03 de maio de 2005. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DJ no- 91, Seção 1, pág. 529, de 
13/5/2005. 

 
21. PROVIMENTO Nº 220, DE 13 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-

RS 17.5.2005, 1º caderno, p. 96). Altera a redação do artigo 151 do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional, com a 
redação dada pelo Provimento nº 216 do mesmo Órgão. 
 O Juiz Corregedor e a Juíza Vice- Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional, na forma do disposto no inciso XII do artigo 
93 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das regras de funcionamento das Unidades Judiciárias 
Trabalhistas de primeiro grau, RESOLVEM: 
Art. 1º O artigo 151 do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional, com a redação dada pelo Provimento nº 216 
do mesmo Órgão, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 151 - Os diretores de foro, onde houver, e os juízes do trabalho no exercício da titularidade da vara do 
trabalho, em conjunto com os diretores das respectivas secretarias, organizarão escalas de plantão semestrais, para 
assegurar o recebimento de medidas judiciais urgentes nos sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais e 
municipais, garantindo-se, assim, o cumprimento da regra Constitucional. 
Parágrafo único. As escalas de plantão conterão o nome, endereço e números de telefones do juiz e dos 
servidores escalados, devendo ser comunicadas, mediante ofício, à Corregedoria Regional, no mínimo, quinze dias 
antes do início de cada semestre, assim considerados os períodos de 1º de janeiro a 30 junho e de 1º de julho a 31 
dezembro. Para o público, deverá ser afixado, no átrio do foro e em local de fácil visualização externa, 
comunicado contendo tãosomente o nome e o telefone do(s) servidor(es)  plantonista(s). 
Art. 2º O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 13 de maio de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Vice-Corregedora Regional. 

  

R E S O L U Ç Õ E S  

 
22. RESOLUÇÃO Nº 3.279, DE 29  DE ABRIL DE 2005, BANCO CENTRAL DO BRASIL (DOU 02.5.2005, Seção 1, pp.  

19-20).   Dispõe sobre a indicação da data de relacionamento de clientes de instituições financeiras em formulários de 
cheque. 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público 
que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 28 de abril de 2005, tendo em vista o 
disposto no art. 4º, inciso VIII, da referida lei, resolveu: 
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Art. 1º Estabelecer que as instituições financeiras mantenedoras de contas de depósitos à vista devem indicar, nos 
formulários de cheque fornecidos a seus correntistas, por solicitação dos respectivos clientes, após a expressão 
“Cliente bancário desde”, a data do mais antigo contrato de conta de depósitos à vista ou de depósitos de poupança 
em que o cliente conste como titular ou um dos titulares,  na própria instituição financeira ou em outra instituição 
do mesmo conglomerado, bem como em qualquer outra instituição financeira. 
§ 1º Até 31 de maio de 2005, as instituições financeiras podem fornecer a seus correntistas formulários de cheque 
impressos com a data de abertura das respectivas contas de depósitos à vista,  conforme estabelecido na 
regulamentação em vigor até 19 de dezembro de 2004. 
§ 2º A partir de 1º de junho de 2005, as solicitações de indicação de data nos termos previstos neste artigo devem 
ser atendidas pelas instituições financeiras mantenedoras das respectivas contas de depósitos à vista no prazo 
máximo de trinta dias, contados da data da formalização da solicitação, por parte do cliente, na própria instituição 
financeira ou em outra instituição do mesmo conglomerado financeiro onde celebrado contrato mais antigo de 
conta de depósitos à vista ou de depósitos de poupança em que o correntista conste como titular ou um dos 
titulares. 
§ 3º No caso de contas de depósitos à vista conjuntas, deve ser considerada a data do mais antigo contrato de conta 
de depósitos à vista ou de poupança do respectivo solicitante que figure como um dos titulares da conta. 
§ 4º Para efeito de indicação de data nos termos previstos neste artigo, não podem ser consideradas: 
I - contas de depósitos judiciais de qualquer natureza e aquelas abertas por ordem judicial; 
II - contas de depósitos à vista ou de depósitos de poupança encerradas há mais de cinco anos, contados da data da 
formalização da solicitação por parte do cliente. 
Art. 2º Na hipótese de indicação de data relativa a contrato de conta de depósitos à vista ou de depósitos de 
poupança celebrado com outra instituição financeira, não integrante do mesmo conglomerado,  a providência 
prevista no art. 1º deve ser adotada mediante a apresentação, por parte dessa instituição, das informações 
cadastrais referidas no art. 1º da Resolução 2.835, de 30 de maio de 2001,  diretamente à instituição financeira na 
qual o cliente mantenha ou pretenda manter a conta de depósitos à vista. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo: 
I - a solicitação do cliente deve ser formalizada na instituição financeira detentora das referidas informações 
cadastrais; 
II - as instituições referidas no art. 1º da Resolução 2.835, de 2001, devem acrescentar, às informações cadastrais 
fornecidas nos termos daquele normativo: 
a) a data do mais antigo contrato de conta de depósitos à vista ou de depósitos de poupança do cliente; 
b) a data e o motivo do encerramento do contrato de conta de depósitos à vista ou de depósitos de poupança, se for 
o caso. 
§ 2º As informações cadastrais referidas neste artigo devem ser apresentadas ao cliente pela instituição financeira 
de origem no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data da formalização da respectiva solicitação. 
§ 3º Após a apresentação das informações cadastrais na forma do   disposto no § 2º, a instituição financeira de 
origem, mediante autorização expressa do cliente, deve providenciar a remessa dos dados à instituição financeira 
destinatária no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da respectiva autorização. 
§ 4º No caso de indicação de data nos termos previstos nesta resolução a partir de informações cadastrais 
fornecidas na forma deste artigo, o prazo máximo de que trata o art. 1º, § 2º, deve ser contado da data do 
recebimento das referidas informações pela instituição financeira na qual o cliente mantenha ou pretenda manter 
conta de depósitos à vista. 
 § 5º As instituições financeiras devem estipular os meios necessários à transmissão e à recepção das informações 
referidas neste artigo, bem como os critérios requeridos para a eliminação de riscos relacionados à segurança do 
processo, admitida a utilização de meio eletrônico para essa finalidade. 
Art. 3º As instituições financeiras receptoras das informações cadastrais referidas no art. 2º, de posse das mesmas, 
devem fornecêlas a seus clientes, quando por esses solicitadas, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da 
data do recebimento da respectiva solicitação,  exceto na hipótese de informações sobre as quais haja impedimento 
legal ou regulamentar para tanto. 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Fica revogada a Resolução 3.252, de 16 de dezembro de 2004. 
AFONSO SANT'ANNA BEVILAQUA 
Presidente 
Substituto 

 
23. RESOLUÇÃO Nº 427, DE 29 DE ABRIL DE 2005. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  (DOU 03.5.2005, 

Seção 1, p. 64).  CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.  Reajusta o valor 
do benefício do Seguro- Desemprego. 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IX, do art.19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2005, o valor do benefício do Seguro-Desemprego terá como base de cálculo a 
aplicação do percentual de 15,3846%. 
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Parágrafo único. Para cálculo do valor do benefício do Seguro- Desemprego, segundo as faixas salariais a que se 
refere o artigo 5º, da Lei nº 7.998/90, e observando o estabelecido no § 2º do mencionado artigo, serão aplicados 
os seguintes critérios: 
I - Para a média salarial até R$ 495,23 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), obtida por 
meio da 
soma dos 3 (três) últimos salários anteriores à dispensa; o valor da parcela será o resultado da aplicação do fator 
0,8 (oito décimos); 
II - Para a média salarial compreendida entre R$ 495,23  (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos) e R$ 825,46 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos),  aplicar-se-á o fator 0,8 até o 
limite do inciso anterior e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos). O valor da parcela será a soma desses dois 
valores; 
III - Para a média salarial superior a R$ 825,46 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), o valor 
da parcela será igual a R$ 561,30 (quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos),  não podendo ultrapassar 
esse valor. 
Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS 
Presidente do Conselho 

  
24. RESOLUÇÃO Nº 434/2005, DE 5 DE MAIO DE 2005, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL  (DOU 09.5.2005, Seção 1, pp. 182-183). Disciplina os procedimentos relativos ao cadastramento 
de advogados voluntários no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau e dos Juizados Especiais Federais, nos termos da 
Resolução nº 281, de 15 de outubro de 2002, altera dapelas Resoluções nos 361, de 30 de março de 2004 e 423, de 18 de 
março de 2005. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o decidido no Processo nº 2004164762, em sessão realizada no dia 22 de abril de 2005, resolve: 
Art. 1º Na Justiça Federal de 1º Grau e nos Juizados Especiais Federais, será criado um cadastro de advogados 
voluntários para a prestação de assistência judiciária, gerenciado pelo Diretor do Foro nas capitais e pelos 
Coordenadores de Foro nas Subseções Judiciárias. 
§ 1º No ato de cadastramento, o advogado fornecerá os dados necessários ao preenchimento do respectivo 
formulário (ANEXO I) e firmará ciência das condições em que será prestada a assistência judiciária voluntária. 
§ 2º O pedido de exclusão ou de suspensão não desonera o profissional de seus deveres para com os assistidos que 
já lhe tenham sido encaminhados, devendo prosseguir atuando nos feitos correspondentes enquanto eventual 
renúncia não produzir efeitos, na forma do Código de Processo Civil. 
Art. 2º A Guia de Encaminhamento constitui documento que qualifica o interessado como assistido e será 
expedida mediante simples requisição e apresentação de documentos de identidade e comprovante de residência, 
credenciando-o a ser atendido por advogado voluntário. 
§ 1º O documento a que se refere o caput deste artigo respeitará a forma constante do ANEXO 
II da presente Resolução, portando numeração e especificando o assistido e o advogado voluntário, bemcomo as 
qualificações deste, devendo conter ainda a declaração do assistido de estar ciente de que não poderá fazer 
pagamento a qualquer título ao advogado voluntário. 
§ 2º A Guia de Encaminhamento instruirá a petição inicial e o título de atuação do advogado voluntário será sua 
nomeação pelo juiz, dispensando-se a procuração. 
Art. 3º O advogado voluntário promoverá todos os esforços necessários à defesa dos interesses do assistido, 
zelando pela reunião da documentação necessária, pelo encaminhamento da demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, 
e pelo acompanhamento do processo até decisão final passada em julgado e respectivo cumprimento. 
Parágrafo único. Caberá ao juiz do processo exercer o controle sobre a assistência judiciária prestada pelo 
advogado voluntário, podendo inclusive substituí-lo. 
Art. 4º Quando, a juízo do advogado, a propositura da ação for descabida, ele devolverá a guia de 
encaminhamento ao assistido com justificação própria, por escrito. 
Art. 5º O advogado voluntário não fará jus a nenhuma contraprestação da Justiça Federal, à exceção de eventuais 
honorários de sucumbência, na forma do art. 23 da Lei nº 8.906/94. 
Art. 6º A Justiça Federal, em colaboração com a Ordem dos Advogados do Brasil, organizará periodicamente 
cursos de atualização nas especialidades reclamadas pela demanda forense. 
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Ministro EDSON VIDIGAL 

  
25. RESOLUÇÃO  N. 8, DE 4 DE MAIO DE 2005,  SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. 

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA (DOU 11.5.2005, Seção 1, p. 1). 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS e PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelas 
Leis n° 4.319 de 16 de março de 1964 e nº 10.683 de 28 de maio de 2003, e ad referendum do Colegiado,  resolve 
que: 
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Art. 1° Ficam prorrogados, até trinta (30) de setembro do corrente ano, os efeitos da Resolução n° 52 de 16 de 
dezembro de 2003. 
Art. 2° Será constituído Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão Especial criada com “o objetivo de formular 
proposta global de consolidação do Sistema Nacional de Proteção a Testemunhas e Vítimas no Brasil” (Resolução 
n°52/2003), para elaborar proposta de criação do Conselho Nacional de Proteção, bem como consolidar a estrutura 
básica do Sistema Nacional de Proteção a serem submetidos à apreciação dos demais membros da Comissão 
Especial. 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho será composto pelos representantes da Associação Nacional dos Juízes 
Federais - AJUFE,  Advocacia Geral da União - AGU, Ministério Público Federal - MPF,  Gabinete de Assessoria 
Jurídica às Organizações Populares - GAJOP,  Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH, Ministério da 
Justiça - MJ e Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,  que compõem a Comissão Especial. 
MARIO MAMEDE 
Secretário Especial dos Direitos Humanos,  em exercício 
 

26. RESOLUÇÃO N. 822, DE 11 DE MAIO DE 2005, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DOU 12.5.2005, Seção 
1, p. 36). 
 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, 
CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, que modificaram o sistema de previdência social; 
CONSIDERANDO as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, que dispõem, respectivamente, sobre 
a organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio e os Planos de Benefícios da Previdência Social; 
CONSIDERANDO as Medidas Provisórias nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, que dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios da Previdência Social, e nº 248, de 20 de abril de 2005, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º 
de maio de 2005; 
CONSIDERANDO o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 
1999; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.443, de 9 de maio de 2005, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos 
pela Previdência Social a partir de 1º de maio de 2005, resolve: 
Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1º de maio de 2005, em seis 
inteiros e trezentos e cinqüenta e cinco milésimos por cento. 
§ 1º Os benefícios concedidos pela Previdência Social em data posterior a 1º de junho de 2004 serão reajustados 
de acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria. 
§ 2º Para os benefícios majorados devido à elevação do salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais), o referido 
aumento deverá ser descontado quando da aplicação do reajuste de que trata o caput e o § 1º. 
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à pensão especial paga às vítimas da Síndrome da Talidomida. 
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2005, o salário-de-benefício e o salário-de-contribuição não poderão ser inferiores 
a R$ 300,00  (trezentos reais), nem superiores a R$ 2.668,15 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze 
centavos). 
Art. 3º A partir de 1° de maio de 2005:  I - não terão valor inferior a R$ 300,00 (trezentos reais): 
a) os benefícios de prestação continuada pagos pela Previdência Social correspondentes a aposentadorias, auxílio-
doença, auxílio-reclusão (valor global) e pensão por morte (valor global); 
b) as aposentadorias dos aeronautas, concedidas com base na Lei n° 3.501, de 21 de dezembro de 1958, com 
alterações da Lei n° 4.262, de 12 de dezembro de 1963; e 
c) a pensão especial paga às vítimas da Síndrome da Talidomida; 
II - os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de pesca com as vantagens da 
Lei n° 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente,  a uma, duas e três vezes o valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescidos de vinte por cento; 
III - o benefício devido aos seringueiros e seus dependentes,  concedido com base na Lei n° 7.986, de 28 de 
dezembro de 1989,  terá valor igual a R$ 600,00 (seiscentos reais); 
IV - é de R$ 300,00 (trezentos reais) o valor dos seguintes benefícios assistenciais pagos pela Previdência Social: 
a) pensão especial paga aos dependentes das vítimas fatais de hemodiálise da cidade de Caruaru/PE; 
b) amparo social ao idoso e à pessoa portadora de deficiência;  e 
c) renda mensal vitalícia. 
Art. 4º O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade, 
ou inválido de qualquer idade, a partir de 1° de maio de 2005, é de: 
I - R$ 21,27 (vinte e um reais e vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 
414,78 (quatrocentos e catorze reais e setenta e oito centavos); 
II - R$ 14,99 (catorze reais e noventa e nove centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 
414,78 (quatrocentos e catorze reais e setenta e oito centavos) e igual ou inferior a R$ 623,44 (seiscentos e vinte e 
três reais e quarenta e quatro centavos). 
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§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário-de-
contribuição,  ainda que resultante da soma dos salários-de-contribuição correspondentes a atividades simultâneas. 
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no 
mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. 
§ 3º Todas as importâncias que integram o salário-de-contribuição serão consideradas como parte integrante da 
remuneração do mês, exceto o 13º salário e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988, para efeito de definição do direito à cota de salário-família. 
§ 4º A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão 
do empregado. 
Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de maio de 2005,  será devido aos dependentes do segurado cujo salário-
de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 623,44 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) 
independentemente da quantidade de contratos. 
§ 1º Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, ou nos meses 
anteriores,  será considerado como remuneração o seu último salário-de-contribuição. 
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite máximo do valor da remuneração para verificação do direito ao 
benefício será o vigente no mês a que corresponder o salário-de-contribuição considerado. 
Art. 6º A partir de 1º de maio de 2005, será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada 
pagos pela Previdência Social, com data de início no período de 1º maio de 2004 a 30 de abril de 2005, a diferença 
percentual entre a média dos saláriosde-contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o limite 
máximo em vigor no período, exclusivamente nos casos em que a referida diferença resultar positiva, observado o 
disposto no § 1º do art. 1º e o limite de R$ 2.668,15 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos). 
Art. 7º A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e trabalhador avulso, relativamente aos 
fatos geradores que ocorrerem a partir da competência maio de 2005, será calculada mediante a aplicação da 
correspondente alíquota, de forma não cumulativa,  sobre o salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela 
constante do Anexo II. 
Art. 8º A partir de 1º de maio de 2005: 
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da natureza do grau de dependência 
resultante da deformidade física, para fins de definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às 
vítimas da Síndrome da Talidomida, é de R$ 205,75 (duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos); 
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por determinação do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou processo de reabilitação profissional, em 
localidade diversa da de sua residência,  é de R$ 44,59 (quarenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos); 
III - o valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é limitado em 
R$ 18.000,00  (dezoito mil reais); 
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações,  indicadas no: 
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia entre R$ 144,96 (cento e quarenta e quatro 
reais e noventa e seis centavos) e R$ 14.495,60 (catorze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta 
centavos); 
b) inciso I do parágrafo único do art. 287, é de R$ 32.212,44  (trinta e dois mil duzentos e doze reais e quarenta e 
quatro centavos);  e 
c) inciso II do parágrafo único do art. 287, é de R$ 161.062,18 (cento e sessenta e um mil sessenta e dois reais e 
dezoito 
centavos); 
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual 
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.101,75 
(um mil cento e um reais e setenta e cinco centavos) a R$ 110.174,67 (cento e dez mil cento e setenta e quatro 
reais e sessenta e sete centavos); 
VI - é exigida Certidão Negativa de Débito - CND da empresa na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem 
móvel incorporado ao seu ativo permanente de valor superior a R$ 27.543,40 (vinte e sete mil quinhentos e 
quarenta e três reais e quarenta centavos); 
VII - o valor de que trata o § 3° do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto n° 2.848, de 1940, é de R$ 
2.355,54  (dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos). 
Art. 9º A partir de 1º de maio de 2005, o pagamento mensal de benefícios de valor superior a R$ 53.363,00 
(cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e três reais) deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo 
do INSS, observada a análise da Divisão ou Serviço de Benefícios. 
Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do 
direito da concessão,  revisão e manutenção de benefícios serão supervisionados pelas Agências da Previdência 
Social e Divisões ou Serviços de Benefícios, sob critérios aleatórios pré-estabelecidos pela Diretoria Colegiada. 
Art. 10. O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROMERO JUCÁ 
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ANEXO I 
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS 
DE INÍCIO  

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) 
Até maio de 2004 6.355 
Em junho de 2004 5.932 
Em julho de 2004 5.405 
Em agosto de 2004 4.641 
Em setembro de 2004 4.120 

 
ANEXO II 
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E 
TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 
2005. 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO 
AO INSS (%) 

Até 800,45 7,65* 
De 800,46 até 900,00 8,65* 
De 900,01 até 1.334,07 9,00 
De 1.334,08 até 2.668,15 11,00 

   
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do 
art. 17 da Lei n. 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Constituição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF. 

 
27. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA No- 1047/2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 11.5.2005, Seção 

1, p. 661). 
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,  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, João Batista Brito Pereira, 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 Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça, tendo em vista o disposto no art. 103-B da Constituição da República,  acrescentado pela 
Emenda Constitucional nº 45, RESOLVEU, aprovar a Resolução Administrativa nº 1047, nos seguintes termos:  
Indicar, para compor o Conselho Nacional de Justiça, os Exmos Drs. Paulo Luiz Schmidt, Juiz do Trabalho, e 
Douglas Alencar Rodrigues, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.  Sala de Sessões, 05 de maio 
de 2005. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 

 
28. RESOLUÇÃO N. 130, DE 05 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  (DJU 13.5.2005, Seção 1, 

p. 533).  SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO. Cancela a Súmula n. 176, do Tribunal Superior do Trabalho , que 
dispunha sobre a competência da Justiça do Trabalho para autorizar o levantamento do depósito do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS)”. 

<!ID673294-0> 

 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,  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, João Batista Brito Pereira, 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 Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça, apreciando o processo nº TST-IUJ-RR-619.872/2000.2 RESOLVEU, por maioria, editar a 
Resolução nº 130, nos seguintes termos: 
Fica cancelada a Súmula 176 do Tribunal Superior do Trabalho. 
Sala de Sessões, 05 de maio de 2005 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
<!ID673355-0> 

29. RESOLUÇÃO  N. 34, DE 4 DE MAIO DE 2005,  SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (DOU 13.5.2005, Seção 1, 
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p. 6). Dispõe sobre a instauração de Comissão Provisória de Análise de Proposta de Anteprojeto de Lei do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 
O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, no uso de 
suas atribuições legais, respaldado na deliberação da XLI Reunião Ordinária realizada, em 04 de maio de 2005, 
resolve: 
Art. 1° Instaurar a Comissão Provisória de Análise de Proposta de Anteprojeto de Lei do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência que terá por finalidade analisar a legislação vigente direcionada à pessoa com deficiência e os projetos 
de lei que criam o Estatuto da Pessoa com Deficiência em trâmite no Senado e Câmara Federal, e elaborar 
anteprojeto de Estatuto da Pessoa com Deficiência para remessa àquelas casas legislativas. 
Art. 2º A Comissão será composta pelos Conselheiros representantes dos seguintes órgãos e instituições: 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE; 
Ministério da Saúde; 
Ministério da Educação; 
Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência do Rio de Janeiro- CEPDE-RJ; 
Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente - CVI; 
Associação de Pais e Amigos de Pessoa Portadora de Deficiência 
dos Funcionários do Banco do Brasil - APABB; 
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência - AMPID; 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
Art. 3° Poderão ser convidados especialistas e interessados para subsidiar os trabalhos da Comissão. 
Art. 4º Comissão terá prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da XLI Reunião Ordinária, para conclusão de seus 
trabalhos,  os quais tramitarão em regime de prioridade no Colegiado. 
Art. 5º Após a conclusão dos trabalhos a Comissão deverá apresentar, em reunião ordinária, relatório final e 
minuta de anteprojeto para apreciação e deliberação do plenário, presentes à maioria de seus membros. 
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ADILSON VENTURA 
Presidente do CONADE 

 

 E D I T A I S  

 
30. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 02 DE  MAIO DE 2005  (DOJ-RS 

03.05.2005, 1º Caderno,  p. 84). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a criação da Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar, pela Lei nº 
10770/2003, publicada no Diário Oficial da União de 24.11.2003, FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das 
Varas do Trabalho 4ª Região, o que segue: I – Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos 
interessados na remoção para a Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar, a partir da publicação do presente 
edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no art. 654, § 5º, letra “a” da CLT; II – Decorrido o prazo 
constante do item I, o magistrado que detiver a maior antigüidade na classe, entre aqueles que solicitaram 
remoção, será removido somente quando da instalação da referida Unidade Judiciária.  Porto Alegre, 02 de maio 
de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 

 
31. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL  FEDERAL DA 4ª REGIÃO, DE 17 MAIO DE 2005. (DOJ-RS 17.5.2005, 1.º 

Caderno, pp.. 92-95). XI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ FEDERAL 
SUBSTITUTO. 
EDITAL DE ABERTURA 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região torna público que fará realizar concurso para provimento de cargo de 
Juiz Federal Substituto, em conformidade com as normas do Regulamento aprovado pela Resolução nº 50, de 09 
de maio de 2005, e deste Edital, na forma seguinte: 
1 - COMISSÃO EXAMINADORA: Desembargadores Federais Luiz Carlos de Castro Lugon - Presidente, Paulo 
Afonso Brum Vaz, Néfi Cordeiro, Professor Márcio Luiz Fogaça Vicari e Advogado Doutor Luiz Felipe Lima de 
Magalhães - membros titulares; Desembargadores Federais Amaury Chaves de Athayde e Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, Professor Roberto Catalano Botelho Ferraz e Advogada Doutora Lúcia Aurora Furtado 
Bronholo - membros suplentes; 
2 - INSCRIÇÃO PRELIMINAR: o pedido de inscrição preliminar poderá ser feito conforme disposto nos 
incisos I ou II, abaixo: I) O candidato deverá preencher o formulário denominado Requerimento de Inscrição 
Preliminar, disponível no site www.trf4.gov.br, link concursos, juízes,  lançando corretamente todos os dados 
solicitados, e entregar os documentos exigidos, pessoalmente ou por procurador, no período de 23 de maio a 16 de 
junho de 2005, das 13 às 18 horas, em um dos seguintes locais de inscrição: Rio Grande do Sul: Justiça Federal 
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em Porto Alegre: Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600; Justiça Federal em Rio Grande: Rua Marechal 
Floriano, 296; Justiça Federal em Santa Maria: Alameda Montevideo, 244; e Justiça Federal em Passo Fundo: 
Rua Antonio Araújo, 1110; Santa Catarina: Justiça Federal em Florianópolis: Rua Arcipreste Paiva, 107; e 
Justiça Federal em Joinville: Rua do Príncipe, 123; Paraná: Justiça Federal em Curitiba: Rua Anita Garibaldi, 
888; Justiça Federal em Londrina: Avenida do Café, 543; e Justiça Federal em Cascavel:  Rua Paraná, 2767; II) 
O candidato deverá preencher o formulário denominado Requerimento de Inscrição Preliminar, disponível no site 
www.trf4.gov.br, link concursos, juízes, a partir das 11 horas do dia 23 de maio até as 18 horas do dia 16 de junho 
de 2005, lançando corretamente todos os dados solicitados, e remeter os documentos exigidos via modalidade 
expressa com aviso de recebimento  (AR) para o seguinte endereço: ESCOLA DA MAGISTRATURA DO TRF 
DA 4ª REGIÃO – Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 7º andar – Prédio Judicial – CEP 90010-395 - 
Porto Alegre - RS; os documentos deverão ser postados até o dia 16 de junho, impreterivelmente, não sendo válido 
o pedido de inscrição preliminar cuja data de postagem dos documentos esteja fora do prazo aqui estipulado;  o 
candidato deverá verificar, no sistema de consulta on line, disponível no site www.trf4.gov.br , a efetivação de seu 
pedido de inscrição até o dia 22 de junho; constatando que não ocorrida, o candidato deverá solicitar a sua 
regularização junto à Secretaria da Comissão Examinadora até o dia 24 de junho  (§ 1º do art. 9º do Regulamento 
do Concurso); o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não aceitará inscrições recebidas a destempo por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, ou ainda por problemas 
surgidos com o envio da documentação; 
3 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO PRELIMINAR: I) prova de ser brasileiro (cópia da 
cédula de identidade ou documento equivalente); II) cópia do diploma de Bacharel em Direito, registrado; III) 
cópia do comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF); IV)  comprovante do pagamento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 120,00, a ser pago em qualquer Banco (1ª via do DARF); a taxa de inscrição deverá ser recolhida 
através de guia DARF observadas as seguintes instruções: Campo 01 - nome/telefone do candidato; Campo 02 - 
data do pagamento; Campo 03 - CPF do candidato; Campo 04 - 2663 (código da receita); Campo 07 - R$ 120,00; 
Campo 10 - R$ 120,00; V) procuração, se a inscrição não for pessoal, para requerimento de inscrição preliminar 
(art.  8º do Regulamento do Concurso); 
4 - DATAS DAS PROVAS: I) prova seletiva: dia 31 de julho de 2005, às 8 horas, vedada consulta de qualquer 
natureza (textos legais e jurisprudenciais, doutrina, etc.); II) provas escritas: dia 24 de setembro de 2005, às 8 
horas, primeira prova escrita, e dia 25 de setembro de 2005,  às 8 horas, segunda prova escrita, vedada consulta a 
obras doutrinárias, admitida a consulta a textos legais, sem comentários ou Súmulas, permitidos impressos 
contendo apenas legislação extraídos da Internet até no máximo de 20 (vinte) folhas no anverso; III) provas orais: 
as datas serão divulgadas por edital, oportunamente; 
5 - LOCAIS DAS PROVAS: a prova seletiva e as provas escritas serão realizadas nas capitais dos Estados, nos 
seguintes endereços: Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS - Prédio 11, 
Avenida Ipiranga, 6681; Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, Bloco 1 - CTCH (Prova 
Seletiva) e Bloco Acadêmico (Provas Escritas), Rua Imaculada Conceição, 1155; Florianópolis: Instituto Estadual 
de Educação – Avenida Mauro Ramos, 275; os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de 
identidade ou equivalente e do material necessário e farão estas provas na capital do Estado indicada no formulário 
de inscrição preliminar; 
6 - NÚMERO DE VAGAS: 21 (vinte e uma) e mais as que venham a surgir durante o prazo de validade do 
concurso; havendo número de cargos vagos superior ao de candidatos aprovados, decidirá o Tribunal quais terão 
prioridade no provimento, observado o interesse público; 
 7 - MATÉRIAS DO CONCURSO: Direito Constitucional; Direito Administrativo;  Direito Tributário; Direito 
Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Comercial; Direito Previdenciário; 
Direito Internacional Público; Direito Internacional Privado e Direito Ambiental; 
8 - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: o candidato aprovado nas provas escritas instruirá o 
pedido de inscrição definitiva com prova de prática de atividade jurídica por três anos, não sendo computados 
períodos anteriores à colação de grau (art. 27, § 1º, II, “a”, do Regulamento do Concurso). 
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas 
Presidente do Conselho de Administração do TRF da 4ª Região 
REGULAMENTO DO XII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 4ª REGIÃO 
I - BASES DO CONCURSO 
Art. 1° - A habilitação para o provimento de cargo de Juiz Federal Substituto far-seá mediante concurso público, 
realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na forma deste Regulamento e do Edital de Abertura. 
Art. 2° - O concurso constará de: 
I - uma prova seletiva; 
II - duas provas escritas; 
III - exame psicotécnico; 
IV - exames de sanidade física e de sanidade mental; 
V - entrevista; 
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VI - prova oral; e 
VII - exame de títulos. 
§ 1° - A prova seletiva, as provas escritas e orais versarão sobre as seguintes matérias: 
I - Direito Constitucional; 
II - Direito Administrativo; 
III - Direito Tributário; 
IV - Direito Penal; 
V - Direito Processual Penal; 
VI - Direito Civil; 
VII - Direito Processual Civil; 
VIII - Direito Comercial; 
IX - Direito Previdenciário; 
X - Direito Internacional Público; 
XI - Direito Internacional Privado; 
XII - Direito Ambiental. 
§ 2° - A relação das matérias do concurso será publicada com o Edital de Abertura e o Regulamento do Concurso. 
§ 3° - O concurso terá o prazo de validade de dois anos, contados da data da publicação de edital com a relação dos 
aprovados, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério do Conselho de Administração do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. 
Art. 3° - A prova seletiva, as provas escritas e a prova oral terão caráter eliminatório; os títulos servirão apenas 
para efeito de desempate. 
§ 1° - Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 6 (seis), na escala de zero a 
dez. 
§ 2° - Será eliminado o candidato que não obtiver classificação na prova seletiva ou que não alcançar a nota 
mínima de 5 (cinco) em cada uma das provas escritas e na prova oral. 
§ 3° - Cada uma das provas escritas terá peso 1 (um) e a prova oral peso 2 (dois). 
A prova seletiva não terá peso na nota final, destinando-se, apenas, à escolha dos candidatos que poderão 
prosseguir no certame. 
§ 4° - A nota final será obtida através da soma das duas provas escritas, cada qual com peso 1 (um) e a prova oral 
com peso 2 (dois), dividindo-se por 4 (quatro). 
§ 5° - Não haverá arredondamento de notas ou de média, desprezadas as frações além do milésimo. 
Art. 4° - O Presidente do Conselho de Administração expedirá edital de abertura do concurso do qual constarão, 
além de outros dados, os seguintes: 
I - nomes dos membros da Comissão Examinadora; 
II - datas do início e do término do prazo de inscrição; 
III - valor da taxa de inscrição e forma de recolhimento; 
IV - inscrição e locais; 
V - dia, hora e local da realização da prova seletiva; 
VI - se possível, dias, hora e local da realização das provas escritas e início da prova oral; 
VII - número de vagas; 
VIII - matérias do concurso. 
Parágrafo único - Às vagas indicadas no edital de abertura, poderão ser acrescidas outras que surgirem durante o 
prazo de validade do concurso. 
Art. 5° - O Edital de Abertura e o Regulamento do concurso serão publicados no Diário da Justiça da União e no 
“Boletim da Justiça Federal” inserido no Diário Oficial dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. 
Parágrafo único - O Edital de Abertura e o Regulamento serão afixados no painel próprio de todas as Varas 
Federais da Região, e a Comissão Examinadora disporá, ainda, sobre outras formas de divulgação que entenda 
oportunas. 
Art. 6° - A prova seletiva e as provas escritas serão realizadas em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Parágrafo 
único - Os candidatos indicarão obrigatoriamente no formulário denominado Requerimento de Inscrição Preliminar 
em qual das três capitais referidas desejam realizar tais provas, não sendo permitida a alteração do local de 
realização da prova, em hipótese alguma, após a efetivação da inscrição. A prova oral será realizada 
exclusivamente em Porto Alegre. 
II - INSCRIÇÃO 
Art. 7° - A inscrição deverá ser requerida ao Presidente do Conselho de Administração,  mediante o preenchimento 
de formulário eletrônico – disponível no site www.trf4.gov.br, link concursos, juízes, e implica, desde então, a 
sujeição do candidato a todas as prescrições do Regulamento do Concurso. Os documentos exigidos para inscrição 
preliminar (fotocópia simples) são: 
I - prova de ser brasileiro (cédula de identidade ou documento equivalente); 
II - diploma de Bacharel em Direito, registrado; 
III - comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
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IV - pagamento da taxa de inscrição (DARF –1ª via). 
Parágrafo único - Não serão aceitos pedidos de isenção ou de restituição do pagamento do valor da taxa de 
inscrição. 
Art. 8° - A documentação exigida deverá ser entregue, pessoalmente ou por procurador, em um dos locais de 
inscrição constantes do Edital de Abertura e do art. 9º do Regulamento do Concurso, ou enviada por meio de 
modalidade expressa com aviso de recebimento (AR) para a 
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO TRF DA 4ª REGIÃO – Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 – 7º 
andar – Prédio Judicial – CEP 90010-395, Porto Alegre, RS. 
Art. 9° - Os locais de inscrição designados para o recebimento da documentação são as sedes das Seções 
Judiciárias (Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis); as Subseções da Justiça Federal em Rio Grande (RS), Santa 
Maria (RS), Passo Fundo (RS), Joinville (SC), Londrina (PR) e Cascavel (PR). 
§ 1º - O candidato deverá verificar, no sistema de consulta on line – disponível no site www.trf4.gov.br , a 
efetivação de seu pedido de inscrição até o dia 22 de junho de 2005. Constatando que não ocorrida, o candidato 
deverá solicitar a sua regularização junto à Secretaria da Comissão Examinadora até o dia 24 de junho de 2005. 
§ 2º - Ao candidato que entregar a documentação, pessoalmente ou por procurador, em um dos locais de inscrição 
previstos neste Regulamento e no Edital de Abertura será fornecido comprovante da apresentação do pedido de 
inscrição. 
§ 3°- O Secretário da Comissão Examinadora, após conferir a regularidade do pedido de inscrição, providenciará o 
encaminhamento ao Presidente do Conselho de Administração, na forma das instruções expedidas. 
§ 4° - O Presidente do Conselho de Administração examinará os pedidos, indeferindo os que não estiverem 
devidamente instruídos. 
§ 5° - Não será admitida inscrição condicional. 
§ 6º - Somente serão aceitos os requerimentos de inscrição preliminar encaminhados conforme o disposto no 
Regulamento e Edital de Abertura do XII Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto 
da 4ª Região. 
Art. 10 – Concluído o exame dos pedidos de inscrição preliminar, conforme disposto no § 4º do artigo anterior, o 
Presidente do Conselho de Administração expedirá edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, ficando as dos demais inscritos automaticamente deferidas. 
Parágrafo único - O edital será publicado na imprensa (art. 5°) e afixado nos locais em que foram feitas as 
inscrições. 
III - COMISSÃO EXAMINADORA 
Art. 11 - Cabe à Comissão Examinadora processar a tramitação do concurso, presidir a realização das provas 
seletiva, escritas e oral, formular as questões, entrevistar e argüir os candidatos, aferir os títulos e emitir os 
julgamentos mediante atribuição de notas. 
Art. 12 - A Comissão Examinadora designada pelo Tribunal será constituída por um Professor de Faculdade de 
Direito oficial ou oficializada, um Advogado militante da Região, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e três Desembargadores Federais do Tribunal, cabendo a presidência ao Desembargador 
Federal mais antigo. 
Parágrafo único - Os membros suplentes serão escolhidos com obediência ao mesmo critério. 
Art. 13 - A Comissão Examinadora deliberará com a presença da maioria de seus membros, salvo para atribuir a 
nota final, quando se exigirá a presença de todos os seus componentes.  Parágrafo único - Ocorrendo vaga, 
impedimento ou falta eventual de membro da Comissão Examinadora, considera-se convocado, automaticamente, 
o respectivo suplente da classe do substituído. Se a vaga, impedimento ou falta eventual for do Presidente, suas 
atribuições serão exercidas pelo Desembargador Federal mais antigo, considerada a composição originária da 
Comissão Examinadora, seja qual for a antigüidade no Tribunal do suplente que vier a ser convocado. 
Art. 14 - O Presidente da Comissão Examinadora designará o Secretário da Comissão. 
Parágrafo único - Serão lavradas atas das reuniões com indicação sintética dos assuntos. 
Art. 15 – Na prova seletiva, bem como nas demais provas escritas, a Comissão Examinadora será representada por 
órgão local de execução e fiscalização, constituído de Juiz Federal Diretor do Foro, que o presidirá, um Procurador 
da República e um Advogado (titular e suplente), indicados, respectivamente, pelo Procurador Regional da 
República e Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante designação pelo Tribunal. 
§ 1° - Os envelopes lacrados e rubricados pelo Presidente da Comissão Examinadora,  contendo os cadernos de 
questões, serão, previamente, encaminhados ao Juiz Federal Presidente que os abrirá na presença dos demais 
membros do órgão representativo no ato da realização da prova. 
§ 2° - Entregues as provas pelos candidatos, o funcionário reuni-las-á em envelope,  que, lacrado e assinado por 
todos os membros, será enviado à Comissão Examinadora no mesmo dia. 
IV - PROVA SELETIVA 
Art. 16 - A prova seletiva terá a duração de 5 (cinco) horas, constando de 100  (cem) questões objetivas de pronta 
resposta e apuração padronizada pela Comissão Examinadora,  nela não se admitindo qualquer espécie de consulta. 
Art. 17 - Classificar-se-ão os 120 (cento e vinte) candidatos que obtiverem as maiores notas. 
Parágrafo único - Todos os candidatos empatados no último grau de classificação serão admitidos às provas 
escritas, ainda que ultrapassado o limite previsto neste artigo. 
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Art. 18 - Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica e de carteira de identidade ou de 
documento equivalente. 
Parágrafo único – Não será permitido o uso de qualquer tipo de corretivo para apagar ou corrigir eventuais erros de 
marcação cometidos pelo candidato na prova seletiva. 
Art.19 - Apurados os resultados da prova seletiva e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o 
Presidente da Comissão Examinadora fará publicar a relação dos habilitados a realizar a primeira e segunda provas 
escritas. 
§ 1° - No prazo de 2 (dois) dias, contados da data da publicação dos resultados no Diário da Justiça da União, será 
concedida ao candidato vista do seu cartão de respostas, na Secretaria da Comissão Examinadora, podendo, em 
igual prazo, a contar da data da vista, requerer revisão da nota conferida. 
§ 2º - Os pedidos de revisão poderão ser feitos pessoalmente ou por procurador com poderes específicos. 
§ 3°- Os pedidos de revisão deverão ser motivados, não cabendo recurso da decisão da Comissão Examinadora que 
os apreciar. 
§ 4º - Não serão aceitos pedidos de revisão via postal, malote, fac-símile, Internet ou outro meio que não seja o 
especificado no Regulamento do Concurso. 
§ 5° - Apurados os resultados, o Presidente da Comissão Examinadora fará publicar a relação dos candidatos 
eventualmente aprovados em razão do recurso, convocando-os para participar das provas escritas. 
§ 6º- Em caso de anulação de questão, ela será considerada correta para todos os candidatos. 
V - PROVAS ESCRITAS 
Art. 20 - O candidato deverá comparecer às provas escritas munido de carteira de identidade ou de documento 
equivalente. 
Art. 21 - A primeira e a segunda provas escritas terão a duração de 5 (cinco) horas, improrrogáveis. 
Art. 22 - Nas provas escritas, os candidatos poderão consultar legislação,  desacompanhada de quaisquer 
comentários, textos jurisprudenciais ou Súmulas, permitidos impressos contendo apenas legislação extraídos da 
Internet até no máximo de 20 (vinte) folhas no anverso;  vedada consulta a obras doutrinárias. 
§ 1º - Na redação das provas escritas, o candidato usará caneta de tinta indelével ou máquina de escrever própria, 
manual ou elétrica, sem memória. A Comissão Examinadora não se obriga a fornecer esse material e nem meios 
para utilização de máquinas elétricas. 
§ 2º - Não será permitido o uso de qualquer tipo de corretivo para apagar ou corrigir eventuais erros de escrita 
cometidos pelo candidato nas provas. 
Art. 23 - A primeira prova escrita constará de uma sentença cível, que terá a nota máxima de 6 (seis), e de duas 
questões ou perguntas relativas a qualquer matéria (art. 2°, § 1° do Regulamento do Concurso), valendo até dois 
pontos a resposta ou solução dada a cada uma. 
Art. 24 - A segunda prova escrita constará de uma sentença criminal, que terá a nota máxima de 6 (seis), e de duas 
questões ou perguntas relativas a qualquer matéria (art. 2°, § 1° do Regulamento do Concurso), valendo até dois 
pontos a resposta ou solução dada a cada uma. 
Art. 25 - Apurados os resultados, o Presidente da Comissão Examinadora fará publicar a relação dos candidatos 
aprovados. 
§ 1° - No prazo de 2 (dois) dias, contados da data da publicação dos resultados no Diário da Justiça da União, será 
concedida ao candidato vista da sua prova, na Secretaria da Comissão Examinadora, podendo, em igual prazo, a 
contar da data da vista, requerer revisão da nota conferida. 
§ 2º - Na revisão das provas escritas, aplica-se o contido no art. 19, parágrafos 2°, 3º e 4º deste Regulamento. 
Art. 26 - Decididos os pedidos de revisão, a Comissão Examinadora publicará a lista dos aprovados em edital no 
Diário da Justiça da União, convocando os candidatos para complementarem, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
documentação, sob pena de inabilitação no concurso. 
VI - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 27 - No prazo de 20 (vinte) dias corridos, determinado no edital a que se refere o artigo anterior, mediante 
formulário próprio, o candidato aprovado nas provas escritas requererá ao Presidente do Conselho de 
Administração a complementação de sua documentação, para efeitos de inscrição definitiva. 
§ 1° - O candidato deverá: 
I) relacionar, 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 cada um deles e nomeando 
as principais autoridades com as quais serviu ou esteve em contato; 
II) instruir o requerimento com:  
a - certidão que comprove prática de atividade jurídica por três anos, não sendo computados períodos anteriores à 
colação de grau. Considera-se como tempo de atividade jurídica aquele prestado na militância da advocacia, 
inclusive a pública, bem como o prestado em cargo público cujo exercício impeça a atividade como advogado, 
cujas atribuições exijam conhecimento e aplicação do Direito, comprovados documentalmente; 
b - prova de que está em dia com as obrigações concernentes ao serviço militar; 
c - título de eleitor e certidão que comprove estar em dia com os deveres eleitorais; 
d - certidão dos Distribuidores Criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar (Federal e Estadual) dos lugares 
em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
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e - folha de antecedentes da Polícia Federal; 
f - folha de antecedentes da Polícia Estadual, devendo ser apresentadas certidões concernentes aos Estados onde 
haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
g - declaração assinada pelo candidato na qual esclareça se em qualquer tempo já foi ou não indiciado em 
sindicância ou inquérito administrativo, em inquérito policial ou processado criminalmente, com os 
esclarecimentos pertinentes em caso positivo, ações em que tenha sido réu no Juízo Cível, protestos de títulos ou 
penalidades no exercício de cargo público, advocacia ou atividades afins; 
h - 2 fotos 3x4 recentes; 
i - os títulos previstos no art. 28 deste Regulamento. 
§ 2° - O requerimento e a documentação exigida poderão ser entregues nos locais mencionados no art. 9°, ou 
remetidos por meio de modalidade expressa com aviso de recebimento  (AR) à Escola da Magistratura do TRF da 
4ª Região, sita na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha,  300, 7º andar - Prédio Judicial - CEP 90010-395, Porto 
Alegre, RS, postados até o último dia do prazo da inscrição previsto no edital a que se referem os arts. 26 e 27 do 
Regulamento do Concurso. 
VII - TÍTULOS 
Art. 28 – Para os efeitos do artigo 39, parágrafo único, do Regulamento do Concurso, constituem títulos, 
exclusivamente, os itens abaixo relacionados que deverão ser apresentados sob índice e com relação descritiva: 
I - exercício de cargo na carreira da Magistratura: valor - 0,5 (meio) ponto por ano até o máximo de 3,0 (três) 
pontos; 
II - exercício de cargo na carreira do Ministério Público: valor - 0,5 (meio) ponto por ano até o máximo de 3,0 
(três) pontos; 
III - exercício da advocacia pública ou privada, comprovado por certidão cartorária: valor - 0,5 (meio) ponto por 
ano até o máximo de 3,0 (três) pontos; 
IV - exercício do Magistério Jurídico Superior: admissão por concurso público: valor - 0,5 (meio) ponto por ano 
até o máximo de 2,0 (dois) pontos; admissão por outro processo seletivo: valor - 0,5 (meio) ponto por ano até o 
máximo de 1,0 (um) ponto; 
V - aprovação em concurso público para a Magistratura, para o Ministério Público,  Procuradoria Pública ou para o 
Magistério Jurídico Superior, desde que esse título não tenha sido utilizado nos itens anteriores: valor - 0,5 (meio) 
ponto, por título; 
VI - livros jurídicos publicados: valor máximo - 2,0 (dois) pontos; 
VII - exercício de cargo de nível superior, privativo de Bacharel em Direito, cujo provimento tenha se dado 
mediante concurso público: valor - 0,5 (meio) ponto por ano até o máximo de 1,0 (um) ponto; 
VIII - cursos de Pós-Graduação “stricto sensu” (Mestrado ou Doutorado), na área jurídica: valor por título - 2,0 
(dois) pontos; 
IX - cursos de Pós-Graduação “lato sensu” (Aperfeiçoamento ou Especialização), na área jurídica, com duração 
mínima de 360 horas/aula e certificado de aproveitamento: valor por título - 1,0 (um) ponto; 
X - láurea universitária no curso de Bacharelado em Direito: valor - 0,5 (meio) ponto; 
XI - artigos de doutrina publicados em revistas jurídicas especializadas: valor até 0,5  (meio) ponto. 
VIII - EXAMES PSICOTÉCNICO E DE SANIDADE E SINDICÂNCIA 
Art. 29 - O Presidente do Conselho de Administração convocará os candidatos aprovados nas provas escritas para 
se submeterem a exame psicotécnico, exame de sanidade física e exame complementar psiquiátrico para avaliação 
de saúde mental por profissional credenciado pelo Tribunal, mediante publicação de edital no Diário da Justiça da 
União ou meio mais expedito. 
Art. 30 - O exame psicotécnico avaliará as condições psíquicas do candidato, identificando características e 
distúrbios de personalidade. 
Art. 31 - O Presidente do Conselho de Administração poderá ordenar diligências de instrução sobre a vida 
pregressa, investigação social, inclusive convocar o candidato para prestar esclarecimentos que julgar necessários, 
correndo por conta do interessado as despesas de viagem,  alimentação e estada. 
Art. 32 - À vista do resultado dos exames e dos elementos colhidos, o Conselho de Administração, 
conclusivamente, habilitará ou não o candidato a prosseguir no concurso. 
§ 1° - O candidato que fizer declaração falsa terá a inscrição cancelada e sujeitarse- á à demissão durante os dois 
primeiros anos de exercício efetivo do cargo, além de responder criminalmente pela falsidade. 
§ 2° - O candidato que fizer declaração falsa ou omitir indicação relevante sobre sua vida pregressa, sujeitar-se-á às 
conseqüências previstas no parágrafo anterior. Será excluído também, mesmo depois de homologado o resultado 
final do concurso, o candidato a cujo respeito se verificar imputação de fato que prejudique o requisito da 
idoneidade moral ou que, por outro motivo,  não preencha as condições exigidas para a inscrição. 
IX - ENTREVISTA, PROVA ORAL E EXAME DE TÍTULOS 
Art. 33 - O Presidente da Comissão Examinadora convocará os candidatos, habilitados na forma do artigo anterior 
e que tiveram seu pedido de inscrição definitiva deferido pelo Presidente do Conselho de Administração, para 
submeterem-se à entrevista e à prova oral, na cidade de Porto Alegre, sede do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, com a indicação de data, hora e local do sorteio,  entrevista e realização da argüição para cada grupo em 
que forem distribuídos, publicado o edital na imprensa oficial (artigo 5°) com antecedência de, pelo menos, 5 
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(cinco) dias do início da prova.  Parágrafo único - O edital conterá os pontos para a prova oral, organizados pela 
Comissão Examinadora, dentre aquelas matérias indicadas pelo Conselho de Administração. 
Art. 34 - Os candidatos serão distribuídos em grupos para efeito do sorteio do ponto e prestação da prova oral. 
Parágrafo único - A Comissão realizará, em sessão pública, o sorteio do ponto para cada grupo, com antecedência 
de vinte e quatro horas da prova. 
Art. 35 - A entrevista é individual e será feita antes da prova oral. 
Art. 36 - A prova oral será prestada em sessão pública, perante a Comissão Examinadora, cujos membros e o 
candidato disporão do tempo comum de quarenta e cinco minutos para argüição e respostas sobre o ponto sorteado, 
vedada a presença dos candidatos não argüidos,  ficando a assistência proibida de realizar qualquer tipo de 
apontamento ou gravação. 
Art. 37 - Concluída a prova oral, a Comissão Examinadora julgará os títulos dos Candidatos em sessão reservada. 
Art. 38 - A Comissão Examinadora apresentará a nota final ao Conselho de Administração. 
X - CLASSIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 39 - A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da média final. 
Parágrafo único - Como critério de desempate prevalecerá a nota dada no exame dos títulos e, persistindo o 
empate, serão consideradas, sucessivamente, a nota da prova seletiva, a média nas provas escritas, a nota na prova 
oral, a idade e, por fim, a data de colação de grau, com preferência,  nos dois últimos casos, dos mais antigos. 
Art. 40 - Homologada a classificação pelo Conselho de Administração, o Presidente fará publicar a relação dos 
aprovados, mediante edital, no Diário da Justiça da União. 
Art. 41 - Os candidatos aprovados manifestarão, por escrito, ao Presidente do Tribunal as suas preferências, por 
locais onde houver cargos vagos, não ficando o Tribunal vinculado às opções feitas. 
§ 1° - A Diretoria-Geral do Tribunal organizará o quadro de preferências de acordo com a classificação dos 
habilitados. 
§ 2° - Havendo número de cargos vagos superior ao de candidatos aprovados,  decidirá o Tribunal quais terão 
prioridade no provimento, observado o interesse público. 
Art. 42 - Após o exame oral, os candidatos aprovados poderão ser submetidos a exames de sanidade física e mental 
complementares, julgados necessários. 
Art. 43 - A ausência do candidato à hora designada para qualquer prova ou exame,  para o sorteio da prova oral ou 
a infringência às exigências constantes deste Regulamento para participação nas provas, importará a sua 
eliminação do concurso. 
Art. 44 - O candidato, se aposentado em outro cargo ou emprego público, deverá, antes de tomar posse, renunciar 
aos respectivos proventos. 
Art. 45 - Não haverá divulgação das eliminações, de indeferimento de inscrição definitiva, nem dos resultados 
abaixo da média final mínima. 
Art. 46 - Todos os papéis referentes ao Concurso serão confiados, até o seu término, à guarda do Secretário da 
Comissão Examinadora. 
Parágrafo único - Os documentos dos candidatos reprovados, inabilitados, eliminados ou que tiveram pedido de 
inscrição indeferido deverão ser retirados até 30 (trinta) dias após a publicação do resultado final. Decorrido esse 
prazo, o Conselho de Administração decidirá sobre sua destinação, inclusive podendo mandar incinerá-los. 
Art. 47 - O Conselho de Administração resolverá os casos omissos e as dúvidas de interpretação do Regulamento. 
Art. 48 - É condição para nomeação que o candidato aprovado no concurso atenda,  também, a todos os requisitos 
que, à época, forem legalmente exigidos para o cargo de juiz federal substituto. 
Parágrafo único – O prazo para solicitar manifestação do Conselho de Administração do Tribunal, não havendo 
prazo específico previsto no Regulamento do Concurso, será de dois dias. 
PONTOS PARA O XII CONCURSO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
I - DIREITO CONSTITUCIONAL 
1) Conceito de Constituição. Evolução. Poder Constituinte. Hermenêutica constitucional.  O constitucionalismo 
brasileiro. A ordem constitucional vigente. Disposições gerais e transitórias. 
2) República e Federação no Direito Constitucional Geral. Sistema Brasileiro.  Repartição de competências. União: 
bens e competência. Competência exclusiva, competência de normas gerais, competência comum e competência 
concorrente. 
3) Os Estados-membros na Constituição. Organização. Natureza e conteúdo da autonomia constitucional do 
Estado-membro. Competências Estaduais. Intervenção Federal nos Estados-membros. Distrito Federal e territórios. 
Os municípios na Constituição. Competência Municipal, organização política e administrativa do Município. 
Intervenção no Município. 
4) Poder Legislativo. Organização e atribuições. O processo legislativo. Iniciativa legislativa. Orçamento. Normas 
constitucionais e processo legislativo. Fiscalização financeira e orçamentária. O Tribunal de Contas. 
5) Poder Executivo. Evolução do conceito. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Poder 
regulamentar. Do Conselho da República. Do Conselho de Defesa Nacional. 
6) Poder Judiciário. Natureza da função jurisdicional. As garantias do Poder Judiciário. O Princípio de reserva ao 
Poder Judiciário na apreciação de lesão a direito individual.  Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. 
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Conselho da Justiça 
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Federal. Tribunais Regionais Federais. Justiça Federal de 1° Grau. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Súmula 
Vinculante. 
7) O Controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A inconstitucionalidade por omissão. 
8) Funções essenciais à Justiça. Do Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério Público. Da Advocacia e 
da Defensoria Pública. Da Advocacia-Geral da União. 
9) Da Administração Pública. Dos servidores públicos civis e militares. Acumulação remunerada, garantias. 
Responsabilidades das pessoas jurídicas públicas. 
10) Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Das Forças 
Armadas. Da Segurança Pública. 
11) Nacionalidade. Direitos Políticos e Partidos Políticos. Alistamento, elegibilidade e inelegibilidade. Suspensão e 
perda dos direitos políticos. Natureza do sufrágio. Forma do sufrágio.  Plebiscito. Referendum. Iniciativa popular. 
12) Direitos e garantias individuais na Constituição Brasileira. Direitos explícitos e implícitos. Classificação dos 
direitos explícitos. Abuso de direito individual ou político.  
13) Habeas corpus. Mandado de Segurança, Mandado de Injunção. Habeas data e Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular e Ação Civil Pública. As garantias criminais preventivas e repressivas e as garantias civis. 
14) Direito de propriedade. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública.  Desapropriação por interesse 
social. Reforma agrária. Regime das jazidas. Função social da propriedade. Direito urbanístico. 
15) Ordem econômica. Direito Econômico. Princípios. Intervenção no domínio econômico.  Formas de 
intervenção. Repressão ao abuso do poder econômico. Limites da intervenção. Empresa pública e sociedade de 
economia mista. Da comunicação social. O planejamento na ordem constitucional. 
16) Os direitos constitucionais dos trabalhadores. Organização sindical. Família.  Educação e cultura. Da Ciência e 
da tecnologia. Da criança, do adolescente e do idoso. 
17) Da política urbana. Da política agrícola e fundiária. Da reforma agrária. 
18) Da ordem social. Princípios gerais. A seguridade social. Da saúde. Da Previdência Social. Da Assistência 
Social. 
II - DIREITO ADMINISTRATIVO 
1) Administração Pública como função do Estado. Governo e Administração. Relação da Administração. 
Princípios. 
2) Administração Pública Brasileira. Organização. Órgãos e agentes. Jurisdição administrativa. Competências 
administrativas. Tribunais administrativos. 
3) Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de execução ou autônomos. 
4) Ato Administrativo. Conceito. Espécies. Elementos. Teorias. Atos discricionários e vinculados. Processo 
administrativo. 
5) Contrato Administrativo. Conceito. Requisitos e validade. Espécies. Inexecução e rescisão. 
6) Domínio Público. Conceito. Classificação. Aquisição, utilização e alienação de bens. Regime jurídico 
administrativo dos bens da União. 
7) Serviços Públicos. Conceito. Classificação. Concessão e autorização. Delegação e terceirização. 
8) Administração Indireta. Autarquias. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Fundações. Agências 
reguladoras. 
9) Servidores Públicos. Regime jurídico. Cargos e Funções. Direitos e deveres dos servidores. Regime 
Previdenciário. Regime e processo disciplinar. 
10) Responsabilidade civil do Estado. Conceito. Teorias. Elementos. Tendências doutrinárias. A reparação do 
dano. A ação regressiva. Responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor. 
11) Processo Administrativo: princípios e regime jurídico. 
12) Regime jurídico para realização de obras, serviços, aquisições e alienações da Administração Pública Federal. 
13) Poder de Polícia. Conceito. Origem e função. Limites e extensão. 
14) Controle dos atos da Administração. Controle administrativo e jurisdicional. Revogação. Anulação. Mandado 
de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direitos do consumidor e Administração. Tutela da probidade 
administrativa. Responsabilidade na gestão fiscal. 
15) Desapropriação e servidão. Interesse público, necessidade e utilidade pública. Retrocessão. Desistência. 
Tresdestinação. 
16) Intervenção no domínio econômico. Monopólio. Tabelamento. Congelamento.  Abuso do poder econômico. 
17) Noções de Direito Sanitário. 
III - DIREITO TRIBUTÁRIO 
1) Sistema Tributário. Componentes. Princípios. Limitações constitucionais à tributação. Discriminação 
constitucional das rendas tributárias. Competência tributária. Regras de distribuição da receita tributária. 
2) Obrigação tributária. Conceito. Natureza. Espécies. Nascimento da obrigação tributária. Hipótese de incidência. 
Fato imponível. Efeitos. Obrigação principal e acessória. Sujeito ativo e sujeito passivo. Solidariedade. 
Capacidade. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária.  Sucessão. Responsabilidade de terceiros. 
Responsabilidade por infrações. 
3) Crédito tributário. Conceito. Lançamento. Natureza. Espécies. Revisão. Caducidade da revisão. Correção 
monetária. 
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4) Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Ações judiciais em Direito Tributário. Decadência. 
Prescrição. Decisão administrativa e decisão judicial. 
5) Tributos diretos e indiretos. Decadência e prescrição. Correção monetária. 
6) Imunidade e isenção. Templos, partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e de assistência social. 
7) Tributos. Natureza jurídica. Conceito. Classificação. Parafiscalidade. Os preços públicos. 
8) Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária. Normas complementares. Vigência da legislação 
tributária. Interpretação da legislação tributária. 
9) O processo tributário - Princípios. O processo administrativo-tributário. Processo judicial tributário. Execução 
Fiscal. Ação anulatória de débito fiscal. O mandado de Segurança. A ação de Consignação em Pagamento. A Lei 
n° 6.830, de 22.09.1980. Ação Cautelar Fiscal. 
10) Garantias e privilégios do crédito tributário. Disposições gerais. Concurso de credores, falência e concordata. 
Inventário. Liquidação de sociedade. Concorrência pública. 
11) Impostos federais: legislação e sistemática. 
12) Impostos estaduais e municipais: legislação e sistemática. 
13) Financiamento da Seguridade Social. Contribuição. Natureza e regime jurídico.  Teorias. 
IV - DIREITO PENAL 
1) Aplicação da lei. Princípio da legalidade, corolários e conseqüências. Aplicação da lei penal no tempo e no 
espaço e quanto a determinadas pessoas. Prazo de direito material. Legislação especial. 
2) Crime. Conceito. Crimes comissivos e omissivos. Crimes quanto ao resultado.  Relação de causalidade; teorias 
da equivalência dos antecedentes e da causalidade adequada.  Imputação objetiva. Tipicidade. Elementos do tipo. 
Espécies de tipos. Elementos do crime. 
3) Crime consumado e tentado. Crime impossível. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento 
posterior. 
4) Antijuricidade e suas excludentes legais e supralegais. 
5) Culpabilidade, elementos e suas causas excludentes. 
6) Imputabilidade e seu relevo penal. 
7) O erro no Direito Penal, suas espécies e conseqüências. 
8) Concurso de pessoas. 
9) Penas. Espécies e cominação. Aplicação de penas e suas circunstâncias operacionais. 
10) Concurso de crimes. Acidente ou erro na execução do fato. Concurso aparente de normas. Consunção, 
especialidade e subsidiariedade. 
11) Suspensão condicional da execução da pena e livramento condicional. 
12) Efeitos da condenação e reabilitação. 
13) Medidas de segurança. 
14) Ação penal, espécies. 
15) Extinção da punibilidade e suas causas. 
16) Crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a organização do trabalho, contra a paz pública, a fé 
pública e a administração pública. 
17) Crimes de abuso de autoridade, de tráfico de entorpecentes, de racismo, de tortura e de arma de fogo. Crimes 
políticos. 
18) Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Crimes praticados no âmbito da 
Previdência Social. Crimes contra o sistema financeiro nacional.  Organizações criminosas. Crimes contra a 
propriedade intelectual e de programas de computador. 
19) Crimes hediondos. Crimes de lavagem de dinheiro. Crimes de organizações criminosas. 
V - DIREITO CIVIL 
1) Lei. Conceito, requisitos, classificação e interpretação. Eficácia da lei no tempo: retroatividade e 
irretroatividade. 
2) Hermenêutica jurídica. 
3) Pessoas. Direitos da personalidade. 
4) Bens. 
5) Fato jurídico. Ato jurídico lícito e ilícito. Teoria geral do negócio jurídico. 
6) Prescrição e decadência. Critério distintivo. 
7) Obrigações. Espécies. Solidariedade e indivisibilidade. Transmissão. Enriquecimento sem causa. 
8) Adimplemento e extinção: distinção e modalidades. Sujeitos, objeto, prova, tempo, lugar e revisão. 
Inadimplemento. Mora, cláusula penal, arras, juros e perdas e danos. 
9) Contratos. Normas gerais: função social e boa-fé. Extinção: resilição, cláusula resolutiva, exceção de contrato 
não cumprido e onerosidade excessiva. Compra e venda. Doação.  Locação e empreitada. Mandato. Fiança. 
Transação. 
10) Responsabilidade civil. Teoria do risco e da responsabilidade mitigada. Responsabilidade objetiva. 
11) Posse e propriedade. Direito Urbanístico. Função social da propriedade. 
12) Direitos reais de garantia. Normas gerais. Penhor. Hipoteca. Propriedade fiduciária. 
VI - DIREITO COMERCIAL 
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1) Teoria da Empresa. Empresário, empresa e estabelecimento. Empresário individual e coletivo. 
2) Contratos mercantis específicos. Comissão. Mútuo. Fiança. Abertura de crédito. Depósito. Arrendamento 
Mercantil ( leasing). Faturização ( factoring). Franquia comercial ( franchising).  Transporte. Agência e 
distribuição. 
3) Sociedades personificadas e não personificadas. Associações. Sociedade simples, sociedade limitada, sociedade 
anônima, sociedade cooperativa e sociedade dependente de autorização. 
4) Registro Público de empresas mercantis. Nome empresarial. 
5) Estabelecimento empresarial: conteúdo e natureza. Trespasse. 
6) Títulos de crédito. Normas gerais. Letra de Câmbio. Nota Promissória. Cheque. Duplicata. Emissão. Endosso. 
Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. Ação cambiária. 
7) Direito aduaneiro. 
8) Conceito de navio e aeronave. Registro de propriedade. 
9) Sistema financeiro nacional. 
10) Propriedade industrial. Invenções e marcas. Conceito e proteção legal. 
11) Falência e recuperação judicial e extrajudicial do empresário e da sociedade empresária. 
VII - DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
1) Seguridade Social e Previdência Social . Conceitos. Princípios constitucionais. 
2) Previdência Social: órgãos, regimes, segurados e dependentes. Filiação e inscrição. Manutenção e perda da 
qualidade de segurado. 
3) Custeio. Salário-de-contribuição. Conceito. Cálculo de acordo com as diversas espécies de segurados. Teto e 
limites. Reajuste e atualização dos salários-de-contribuição. 
4) Prestações em geral. Benefícios. Carência. Salário-de-benefício. Fator previdenciário. Renda mensal inicial. 
Reajustes da renda mensal dos benefícios. Prescrição. Serviços (Habilitação e Reabilitação Profissional). 
5) Benefícios em espécie: aposentadorias, auxílios, pensão por morte e outros. 
6) Tempo de serviço e tempo de contribuição para fins previdenciários. Regime e prova. Contagem recíproca. 
Indenização de contribuições. Compensação entre os regimes de previdência. 
7) Assistência Social. Regime jurídico. Prestações. 
8) Emenda Constitucional 20/98. 
VIII - DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1) Estrutura do Código de Processo Civil de 1973. Processo de Conhecimento. Processo de Execução. Processo 
Cautelar e Procedimentos Especiais. 
2) Jurisdição e ação. 
3) Partes e procuradores. Ministério Público. 
4) Litisconsórcio e assistência. Intervenção de terceiros. 
5) Competência: absoluta e relativa. Modificações. Declaração de incompetência e conflito de competência. 
6) Juiz e auxiliares. Impedimentos e suspeição. 
7) Atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazo. Comunicações. Nulidades. Valor da causa. 
8) Formação, suspensão e extinção do processo. 
9) Processo. Procedimento. Ordinário e Sumário. 
10) Petição inicial e pedido. 
11) Resposta. Revelia e efeitos. Declaração incidente. 
12) Julgamento conforme o estado do processo. 
13) Antecipação da tutela. Hipóteses. Requisitos. Procedimentos. Antecipação da tutela contra pessoas de direito 
público. 
14) Provas. Meios. Força probante. Produção. 
15) Audiência. Conciliação. Instrução e julgamento. 
16) Sentença e coisa julgada. 
17) Recursos. Correição Parcial. 
18) Liquidação de sentença. 
19) Execução. Suspensão e extinção. 
20 Execução de obrigações de fazer e de não fazer. Tutela jurisdicional específica às prestações de fato e à entrega 
de coisa. 
21) Execução por quantia certa contra devedor solvente. Execução contra a Fazenda Pública. Embargos do 
Devedor. 
22) Execução por quantia certa contra devedor insolvente. 
23) Ação Cautelar. Medidas cautelares. Arresto e seqüestro, justificação e produção antecipada de provas. 
24) Ação de Desapropriação. Ações possessórias. Ação Discriminatória de Terras Públicas. 
25) Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Usucapião. Ação Monitória. Ação de Depósito. 
26) Execução Fiscal. Medida cautelar fiscal. 
27) Tutela de direitos coletivos e de direitos individuais homogêneos. A ação Civil Pública. Ação Civil Coletiva. 
Ação popular. 
28) Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas data. 
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29) Juizados Especiais Federais Cíveis. 
IX - DIREITO PROCESSUAL PENAL 
1) Direito Processual Penal. Conceito. Finalidade. Caracteres. Princípios gerais. 
2) Persecução penal. Inquérito e ação penal. Ação civil ex delicto. Condições da ação penal. Habeas corpus. 
3) Jurisdição e competência. Justiça Federal: matéria penal. Conexão e continência. Perpetuatio jurisdictionis. 
Conflito de competência. 
4) Sujeitos do processo. Juiz. Ministério Público. Acusado e seu defensor. Assistente. Curador do réu menor. 
Auxiliares da justiça. 
5) Questões e processos incidentes. 
6) Atos processuais. Forma. Lugar. Tempo. Comunicações dos atos processuais. 
7) Prisão e liberdade provisória. 
8) Prova. Ônus da prova. Procedimento probatório. Provas em espécie. Provas ilícitas. 
9) Processo. Pressupostos. Sistemas. Espécies. 
10) Atos jurisdicionais. Despachos. Decisões interlocutórias. Sentenças. Prazos. 
11) Coisa julgada e revisão criminal. 
12) Execução das penas e das medidas de segurança. Funcionários policiais e sistemas de prisão. 
13) Nulidades. 
14) Recursos. 
15) Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira. 
16) Processo nos crimes de abuso de autoridade. 
17) Processo nos crimes de entorpecentes. 
18) Federalização dos crimes contra direitos humanos. 
19) Juizados Especiais Federais Penais. 
20) Quebra de sigilo fiscal e de dados. Interceptações de comunicação. 
X - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
1) Tratado, convenção e acordo. Princípios. Interpretação. Incorporação dos tratados no direito interno. Validade e 
Execução. Aplicação. 
2) Estado estrangeiro, Bloco regional e Organismo internacional. Regime jurídico. União Européia. Mercosul. 
3) Representação diplomática. Imunidade diplomática. Os cônsules. A Convenção de Viena sobre as Relações 
Diplomáticas de 18 de abril de 1961 e sobre Relações Consulares de 24 de abril de 1963. Tratado de Assunção. 
Outros tratados e acordos no âmbito do Mercosul. 
4) Responsabilidade e sanções internacionais. 
XI - DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 
1) Conflitos de leis no espaço. Bens. Sucessão. Família e direitos pessoais. Adoção internacional. 
2) Nacionalidade. Aquisição. Perda e mudança. Opção. Prazo. Naturalização. A posição da Justiça Federal nas 
causas referentes à nacionalização e naturalização. 
3) Regime jurídico do estrangeiro do Brasil. O Estatuto dos Estrangeiros. Direitos e deveres em geral. Pessoas 
jurídicas estrangeiras. 
4) Validade da sentença estrangeira no Direito Brasileiro. Processo. Cumprimento de medidas cautelares. 
5) Deportação, expulsão e extradição. Jurisprudência. 
6) Homologação de sentença estrangeira e exequatur. 
XII - DIREITO AMBIENTAL 
1) Princípios do Direito Ambiental. 
2) Divisão de competências administrativas em matéria ambiental na Constituição Federal. 
3) Direito Administrativo Ambiental. Infrações e sanções administrativas. Processo Administrativo. Estudo de 
impacto ambiental. 
4) Responsabilidade civil por dano ambiental. 
5) Crimes ambientais. Responsabilidade penal da pessoa física e jurídica. As penas previstas na Lei nº 9.605, de 
1998. 
6) Aspectos da Ação Civil Pública em matéria ambiental. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente. 
 

32. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 18.5.2005, 1º caderno, p. 99). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a criação da Vara do Trabalho de Soledade, pela Lei nº 10.770/ 2003, publicada 
no Diário Oficial da União de 24.11.2003, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª 
Região o que segue: I – Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos interessados na remoção 
para a Vara do Trabalho de Soledade, 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) e decorrido o prazo constante no item I, a remoção darse- á somente quando da instalação da 
referida Unidade Judiciária e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 16 de maio de 2005.  Ass. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  Juiz-Presidente. 
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33. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 18.5.2005, 1º caderno, p. 99). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONALDO 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 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul,  ficando aberto o prazo de 15 
(quinze) dias para a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do 
Estado, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho;  II – Na hipótese 
de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do 
ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 16 de maio de 2005. Ass. FABIANO DE CASTILHOS 
BERTOLUCI,  Juiz-Presidente. 

 
34. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  4ª REGIÃO (DOJ-RS 20.5.2005, 1º caderno, p. 114). 

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 1ª Vara do trabalho de Bento Gonçalves,  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, 18 de maio de 2005. 
 Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 

 

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

 
35. INFORMATIVO DO STF Nº 385 –  25 A 29 DE ABRIL DE 2005  (EXCERTOS) 

EC 45/2004 e Vício Formal 
Por considerar densa a plausibilidade da alegação de desrespeito ao § 2º do art. 60 da CF, que dispõe sobre o 
processo legislativo referente à proposta de emenda constitucional, o Tribunal concedeu liminar requerida em ação 
direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – 
CONAMP para suspender a eficácia das expressões “e do Ministério Público”, “respectivamente” e “e ao 
Ministério Público da União”, contidas no § 1º do art. 5º da Emenda Constitucional 45/2004 (“Art. 5º O Conselho 
Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público serão instalados no prazo de cento e oitenta 
dias a contar da promulgação desta Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até 
trinta dias antes do termo final. § 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos 
Nacional de Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no caput deste artigo, caberá, 
respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União realizá-las.”). Entendeu-se que 
a inovação promovida pelo Senado quanto à indicação e escolha supletiva de nomes para o Conselho Nacional do 
Ministério Público teria implicado alteração substancial no texto aprovado, em dois turnos, pela Câmara dos 
Deputados, segundo o qual caberia, também ao STF, o aludido mister. ADI 3472 MC/DF, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, 28.4.2005. (ADPF-54) 

Empregada Gestante e Contrato por Prazo Determinado - 2 
A Turma retomou julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão 
do Tribunal de Justiça desse Estado que concedera, em parte, mandado de segurança à recorrida, contratada 
temporariamente como professora, sob o regime da Lei 8.391/91, para assegurar-lhe 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. Informativo 364. O 
Min. Joaquim Barbosa, em voto-vista, acompanhou a Min. Ellen Gracie, relatora, e deu provimento ao recurso por 
considerar incompatíveis os institutos da estabilidade provisória com o do contrato temporário. Afirmou que não 
estariam presentes os dois requisitos objetivos condicionantes da estabilidade provisória, quais sejam, dispensa 
arbitrária e ausência de justa causa, os quais, somados à gravidez, ensejariam o pedido, uma vez que, na espécie, a 
extinção do contrato ocorrera em virtude de prazo prefixado. Asseverou, também, que o contrato temporário, 
exceção ao contrato por prazo determinado vigorante no sistema da CLT, segue normas próprias e, deste modo, 
admitir-se a estabilidade provisória no seu curso seria violar o princípio da autonomia da vontade. Após, o 
julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Min. Carlos Velloso.  RE 287905/SC, rel. Min. Ellen 
Gracie, 26.4.2005. (RE-287905) 

 
36. INFORMATIVO DO STF N. 386 – DE 2 A 6 DE MAIO DE 2005 (EXCERTOS). 

Aposentadoria por Invalidez Permanente e Proventos Proporcionais 
A Turma deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Tocantins para reformar acórdão do 
tribunal de justiça do mesmo Estado que, deferindo mandado de segurança impetrado pela ora recorrida, concedera 
aposentadoria com proventos integrais à servidora pública portadora de doença grave e incurável, cuja moléstia 
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não se encontrava especificada na Lei 8.112/90 e tampouco em legislação local. Aplicou-se entendimento firmado 
pela Corte no sentido de que o servidor fará jus à aposentadoria com proventos integrais em caso de invalidez 
permanente derivada de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei e, não havendo essa discriminação, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição 
(CF, art. 40, § 1º, I, redação dada pela EC 20/98). Precedente citado: RE 175980/SP (DJU de 20.2.98).  RE 
353595/TO, rel. Min. Marco Aurélio, 3.5.2005. (RE-353595) 

Decadência e Prestações de Trato Sucessivo 
O prazo para interpor mandado de segurança, em se tratando de cumprimento de prestações de trato sucessivo, é 
contado a partir de cada novo ato, salvo se houver rejeição expressa da pretensão pela autoridade. Com base nesse 
entendimento, a Turma, por maioria, deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança para reformar 
acórdão do STJ que reconhecera a decadência do direito do recorrente de pleitear o restabelecimento de vantagem 
prevista no art. 184, III, da Lei 1.711/52 — revogada pela Lei 8.112/90 e que dispunha sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União —, suprimida dos seus proventos. Considerou-se que a ilegalidade atacada 
consiste na ausência de pagamento de parcela remuneratória, que se renova mês a mês, não se podendo extinguir o 
processo com fundamento no art. 18 da Lei 1.533/51 (“Art. 18 - O direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”). RMS 
deferido para que o STJ examine o mérito do pedido. Precedentes citados: MS 21248/SP (DJU de 27.11.92); RMS 
24534/DF (DJU de 28.5.2004).  RMS 24736/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 3.5.2005. (RMS-24736) 

 
37. INFORMATIVO DO STF N. 388 -  DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005 (EXCERTOS). 

Médico Servidor Público Federal: Jornada de Trabalho e Lei Especial. 
 Adotando o critério da especialidade (“lex specialis derogat generali”), o Tribunal concedeu mandado de 
segurança impetrado contra ato do TCU, consubstanciado em acórdão que determinara ao TRT da 16ª Região a 
adequação do pagamento das remunerações dos impetrantes, ocupantes dos cargos de médico daquele TRT, à 
jornada de trabalho efetivamente trabalhada. Considerou-se o disposto na Lei 9.436/97, que estabelece a jornada 
de trabalho do médico servidor público em 4 horas, e prevê, nos §§ 1º e 2º do seu art. 1º, a possibilidade de o 
médico optar por trabalhar 8 horas diárias para o mesmo órgão, configurando-se tal fato como duas jornadas de 
trabalho, bem como no Decreto-lei 1.445/76, que regula a jornada de trabalho dos médicos servidores públicos 
federais, naquilo que não contrarie a Lei 9.436/97, e que também estabelece a jornada de 4 horas diárias. 
Entendeu-se que haveria de prevalecer o que fixado em lei especial, afastando-se, dessa forma, o caput do art. 19 
da Lei 8.112/90 que, de acordo com sua publicação consolidada, determinada pela Lei 9.527/97, prevê jornada de 
trabalho com duração máxima semanal de 40 horas, observados os limites mínimo e máximo de 6 e 8 horas, 
respectivamente.  MS 25027/DF, rel. Min. Carlos Velloso, 19.5.2005. (MS-25027) 

 
 

D I V E R S O S  

    
38. ATO GDGCJ.GP Nº 94, DE 25 DE ABRIL DE 2005. PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

(DJU 02.5.2005, Seção 1,  p. 677). 
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  
Considerando a adoção por Tribunais Regionais do Trabalho de papel tamanho A4 em seus expedientes; 
Considerando que as dimensões da bolsa frontal da capa plástica a ser utilizada na Justiça do Trabalho, previstas 
no anexo I do Ato GDGCJ.GP n° 33/2005, impossibilitam a utilização desse tipo de papel, o que poderá acarretar 
indesejável alteração nos procedimentos adotados pelos Tribunais, resolve: 
Art. 1° Determinar a republicação do anexo I do Ato GDGCJ.GP n° 33/2005, com as seguintes alterações: 
I - A bolsa frontal da capa plástica terá 30 centímetros de altura por 23,5 centímetros de largura, de modo a 
possibilitar a utilização de papel tamanho A4 na impressão dos dados cadastrais do processo. 
II - Fica excluída do modelo único de capa plástica a aba da bolsa frontal. 
Art. 2° Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de abril de 2005. 
Ministro VANTUIL ABDALA 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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39. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. ESTATÍSTICA GLOBAL DE PROCESSOS 
REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2005 (DOJ  09.5.2005, 1º caderno, p. 84). 

 
40. CIRCULAR N. 3.284, DE 6 DE MAIO DE 2005.  DIRETORIA DE NORMAS E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 

FINANCEIRO (DOU 09.5.2005, Seção 1, p. 19). Altera disposição regulamentar relativa ao modelo padrão do cheque. 
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 04 de maio de 2005, com base no item 
III da Resolução 885, de 22 de dezembro de 1983, e no art. 2º da Resolução 1.682, de 31 de janeiro de 1990, e 
tendo em vista o disposto na Resolução 3.279 de 29 de abril de 2005, decidiu: 
Art. 1º Alterar, nas Especificações do Modelo Padrão de Cheque, constante do Cadoc como modelo 38058-0, item 
3 – Diagramação e Preenchimento dos Campos de Identificação do Cheque,  título “NO ANVERSO”, o inciso III 
da alínea “c”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“III - à direita, devem ser impressas as linhas reservadas à indicação, pelo emitente, do local e da data de emissão 
do cheque e à respectiva assinatura, podendo, a critério da instituição, ser incluída a impressão da logomarca do 
cliente, a qual não pode atingir o espaço destinado à impressão de caracteres magnéticos, tanto o pré-marcado 
como o de pós-marcação, observado que abaixo da linha de assinatura devem ser impressos o nome do correntista, 
o respectivo CPF ou CNPJ, o número, o órgão expedidor e a sigla da unidade da federação referentes ao 
documento de identidade constante da ficha-proposta de pessoas físicas, a expressão 'Cliente bancário desde', 
seguida da data  (mês/ano) de início do relacionamento contratual do cliente com a própria instituição financeira 
ou com qualquer outra instituição financeira,  de acordo com as disposições constantes do 'Modelo de 
Preenchimento de Campos e Áreas do Anverso do Cheque', bem como que: 
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- no caso de conta conjunta, devem figurar, no mínimo, o CPF e os dados do documento de identidade do primeiro 
titular; 
- no caso de conta de titularidade de menor ou de incapaz,  devem figurar, no mínimo, o CPF e os dados do 
documento de identidade do responsável que o represente ou o assista; 
- no caso de conta de pessoa economicamente dependente, devem figurar, no mínimo, o CPF e os dados do 
documento de identidade do respectivo responsável; 
.................................................................................................” (NR) 
Art. 2º As instituições financeiras devem continuar observando as disposições anteriormente em vigor sobre a 
impressão, nos formulários de cheque fornecidos a seus correntistas, da informação relativa à data de abertura da 
conta de depósitos, enquanto não se adequarem à obrigatoriedade de indicação da expressão “Cliente bancário 
desde”,  nos termos previstos na Resolução 3.279 de 29 de abril de 2005. 
Art. 3º Esta circular entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica revogada a Circular 3.269, de 21 de dezembro de 2004. 
PAULO SÉRGIO CAVALHEIRO 

 
41. ATO N.  102, DE 9 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DOU 09.5.2005, edição extra, Seção 

1, p.1). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
Considerando ter sido declarado ponto facultativo no Poder Executivo e no Supremo Tribunal Federal, no dia 10 
de maio de 2005, e pelas mesmas razões, resolve:  
Art. 1° Considerar, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho,  o dia 10 de maio de 2005 como ponto 
facultativo. 
Art. 2º Prorrogar para o dia 11 de maio de 2005 os prazos processuais que iniciem ou se completem no dia 10 de 
maio de 2005. 
Art. 3º Adiar para a sessão subseqüente o julgamento dos processos constantes da pauta da sessão da Subseção 2 
Especializada em Dissídios Individuais designada para o dia 10 de maio de 2005 às horas. 
Ministro VANTUIL ABDALA 

 
42. EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE 05 DE MAIO DE 2005,   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 

11.5.2005, Seção 1, pp. 660-661).  SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO. Altera artigos do Regimento Interno do 
Tribunal Superior do Trabalho, para substituir a expressão “Enunciado” pelo termo “Súmula”, e dá outras 
providências. 
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,  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, João Batista Brito Pereira, 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 Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça, tendo em vista a Resolução nº 129/2005, que aprovou a adoção da expressão "Súmula" 
para os verbetes da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, hoje denominados Enunciados, RESOLVEU,  
por unanimidade, aprovar a Emenda Regimental nº 3, nos seguintes termos: 
Art. 1º - Ficam alterados os artigos do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, a seguir indicados, 
substituindo-se a expressão "Enunciado" pelo termo "Súmula": 
"Art. 37. (...) 
III - compor, como Conselheiro, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, cabendo-lhe propor a 
elaboração,  o cancelamento ou a reforma de Súmulas ou de orientações jurisprudenciais da Seção de Dissídios 
Individuais ou dos precedentes da Seção de Dissídios Coletivos, bem como propor orientação jurisprudencial 
administrativa da Seção Administrativa e do Pleno. 
Art. 56. (...) 
III - propor a edição, revisão ou cancelamento de Súmulas e de Precedentes Normativos e jurisprudenciais; 
Art. 57. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos realizará reunião quinzenal ordinária, e 
extraordinária,  quando necessário, para deliberar sobre propostas de edição, revisão ou revogação de Súmulas ou 
de Precedentes e dar parecer nos Incidentes de Uniformização. 
Art. 64. (...) 
§ 1º (...) 
II - aprovação, revisão ou cancelamento de Súmula ou de Precedente Normativo; 
§ 2º (...) 
I - a deliberação preliminar referente à existência de relevante interesse público que fundamenta a proposta de 
edição de Súmula, dispensadas as exigências regimentais, nos termos previstos neste Regimento; e 
Art. 70. (...) 
I - (...): 
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b) aprovar, modificar ou revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, Súmula da Jurisprudência 
predominante em dissídios individuais e os Precedentes Normativos da Seção de Dissídios 
Coletivos; 
Art. 72. (...) 
II - (...) 
c) os embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de 
sua competência originária, salvo se a decisão atacada estiver em consonância com precedente normativo do 
Tribunal Superior do Trabalho ou com Súmula de sua jurisprudência predominante; e 
Art. 73. (...) 
II - (...) 
a) julgar os embargos interpostos das decisões divergentes das Turmas, ou destas com decisão da Seção de 
Dissídios Individuais,  com Orientações Jurisprudenciais ou com Súmula e, ainda, as que violarem literalmente 
preceito de lei federal ou da Constituição da República; e 
Art. 76. (...) 
II - a maioria absoluta manifestar-se contra Súmula da jurisprudência da Corte ou precedente de Seção ou 
Subseção, para que a Súmula ou precedente seja revisado ou confirmado; 
Art. 126. (...) 
§ 2º (...) 
I - quando pender incidente de uniformização jurisprudencial,  relativo à matéria discutida no processo, com vistas 
à aprovação,  modificação ou revogação de Súmula; 
Art. 143. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais julgará desde logo a matéria objeto da revista não 
conhecida pela Turma, caso conclua no julgamento dos embargos interpostos que aquele recurso estava 
corretamente fundamentado em literal violação de lei federal ou da Constituição da República, assim como em 
contrariedade a Súmula da Jurisprudência da Corte ou em Orientação Jurisprudencial. 
Art. 155. Quando se tratar de exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder público, a edição 
de Súmula independe da observância dos dispositivos regimentais que regem a matéria, salvo quanto à exigência 
relativa à tomada de decisão por maioria absoluta. 
Art. 157. À Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos incumbe propor a edição, revisão ou 
cancelamento de Súmula de Jurisprudência do Tribunal. Da deliberação da Comissão resultará um projeto, 
devidamente instruído, que será encaminhado ao Presidente do Tribunal para ser submetido à apreciação do 
Tribunal Pleno. 
Art. 158. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula, firmada por mais de 10 (dez) Ministros da 
Corte ou de iniciativa de qualquer Ministro do Tribunal, deverá ser encaminhada à Comissão de Jurisprudência e 
Precedentes Normativos. 
Art. 159. Dos projetos resultantes da deliberação da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos 
constarão, além do ofício de encaminhamento ao Presidente do Tribunal, a sugestão,  fundamentada, da edição, da 
revisão, da manutenção ou do cancelamento da Súmula, inclusive com a proposta do texto do verbete a ser editado 
ou revisado, além da cópia dos acórdãos precedentes e da legislação pertinente. 
Art. 160. O projeto de edição de Súmula deverá atender a um dos seguintes pressupostos: 
(...) 
Parágrafo único. Na hipótese de matéria revestida de relevante interesse público e já decidida por Colegiado do 
Tribunal,  poderá qualquer dos Órgãos judicantes, a Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, a 
Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho,  o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou a 
Confederação Sindical de âmbito nacional suscitar ou requerer ao Presidente do Tribunal apreciação pelo Tribunal 
Pleno de proposta de edição de Súmula, dispensados, nesta hipótese, os pressupostos dos incisos I a IV deste 
artigo, deliberada preliminarmente, por dois terços dos votos, a existência de relevante interesse público. 
Art. 161. A edição, revisão ou revogação de Súmula serão objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, 
considerando-se aprovado o projeto quando a ele anuir a maioria absoluta de seus Membros efetivos.   
§ 1º As Súmulas, datadas e numeradas, serão publicadas por três vezes consecutivas no Diário da Justiça, 
observado o mesmo procedimento na revisão e no cancelamento. 
§ 2º. As Súmulas canceladas ou alteradas manterão a respectiva numeração, com a nota correspondente, tomando 
novos númerosas que forem modificadas.Art. 167. Poderão ser estabelecidos para cada uma das Subseções, que 
expressarão a orientação jurisprudencial da respectiva Subseção, quer para os efeitos do que contém a Súmula nº 
333/TST, quer para o que dispõem o art. 557 e seu § 1º do Código de Processo Civil. 
Art. 254. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público, observadas as 
exigências regimentais,  motivará a edição de Súmula. 
Art. 307. Na classe de Resolução Administrativa enquadramse as regulamentações sobre pessoal (Magistrados e 
servidores), organização e administração dos órgãos da Justiça do Trabalho, funcionamento e atribuições das 
Unidades do Tribunal e de seus servidores,  e, na classe de Resolução, as deliberações referentes à aprovação de 
Instrução Normativa, Súmulas e Precedentes Normativos." 
Art. 2º - A substituição da expressão "Enunciado" pelo termo "Súmula" implica alteração do Regimento Interno 
inclusive quanto ao índice, para constar o título do Capítulo II do Livro II do Título 
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II como sendo "Das Súmulas". 
Art. 3º - A presente Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação.   
Sala de Sessões, 05 de maio de 2005. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 

 
43. ATO  Nº 105, DE 11 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DOU 13.5.2005, Seção 1, pp. 139-

140).  Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho,  em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 4ª, 6ª, 10ª, 13ª, 
14ª, 19ª e 20ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 1.487.717,00 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, § 1º do art. 66 da Lei 10.934, de 11 de agosto de 2004, combinado com o 
art. 4º da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005,  considerando as disposições contidas na Portaria nº 2/SOF/MP, 
de 11 de fevereiro de 2005, e no Ato nº 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 4ª, 
6ª, 10ª, 13ª, 14ª, 19ª e 20ª Regiões, crédito suplementar, tipo 412 com compensação,  no valor global de R$ 
1.487.717,00, para atender às programações constantes do Anexo I deste Ato. 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações 
orçamentárias, 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. 
VANTUIL ABDALA 
 

44. ATO N. 109, DE 13 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DOU 18.5.2005, Seção 1, p. 57). 
Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 
96.721.420,00 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, § 1º do art. 66 da Lei 10.934, de 11 de agosto de 2004, combinado com o 
art. 4º da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, considerando as disposições contidas na Portaria nº 2/SOF/MP, 
de 11 de fevereiro de 2005, e no Ato nº 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, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões, crédito suplementar, tipo 
401 com compensação, no valor global de R$ 96.721.420,00, para atender às programações constantes do Anexo I 
deste Ato. 
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. 
VANTUIL ABDALA 
 
45. ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005 (DJU 30.5.2005, Seção 1, pp. 579-580). CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
No período compreendido entre os dias 25 e 29 de abril de 2005, o Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, acompanhado do Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral, Cláudio de Guimarães Rocha, e 
de sua Assessora Ana Lúcia Rego Queiroz, para realizar a Correição Ordinária divulgada em Edital publicado no 
Diário da Justiça da União - Seção I do dia 18 de março do ano em curso, à página 549, bem assim no Diário 
Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul do dia 2 de março, à página 84. Foram cientificados da 
realização desse trabalho, por meio de ofício, o Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho; o Ex.mo Sr. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região; a Ex.ma Sra.  Sandra Lia Simón, Procuradora-Geral do Trabalho; o Ex.mo Sr. Juiz Paulo 
Schmidt, Presidente da AMATRA-IV; o Ex.mo Sr. Paulo Borges da Fonseca Serger, Procurador-Chefe da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; e o Dr. Valmir Martins Batista, Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Rio Grande do Sul. O Ministro Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho,  com base nas informações fornecidas pelo Tribunal Regional, em suas observações e nos dados 
apresentados pela Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho, registra o seguinte: 1. 
ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.  Compõem o Tribunal Regional os Ex.mos 
Srs. Juízes Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente; Denis Marcelo de Lima Molarinho,  Vice-Presidente; Pedro 
Luiz Serafini, Corregedor; Maria Guilhermina Miranda, Vice-Corregedora; Flávio Portinho Sirângelo; Paulo José 
da Rocha; Rosa Maria Weber Candiota da Rosa; Mário Chaves; João Ghisleni Filho; Carlos Alberto Robinson; 
Jane Alice de Azevedo Machado; Beatriz Zoratto Sanvicente; Juraci Galvão Júnior; Rosane Serafini Casa Nova; 
João Alfredo Borges Antunes de Miranda; Dionéia Amaral Silveira; Maria Helena Mallmann; Ana Luíza Heineck 
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Kruse; Berenice Messias Corrêa; Milton Carlos Varela Dutra; Maria Inês Cunha Dornelles; Tânia Maciel de 
Souza; Leonardo Meurer Brasil; Cleusa Regina Halfen; Ricardo Luiz Tavares Gehling; Maria Beatriz Condessa 
Ferreira; Vanda Krindges Marques; Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo; Denise Maria de Barros; Eurídice Josefina 
Bazo Tôrres; Ione Salin Gonçalves; Ricardo Carvalho Fraga; Hugo Carlos Scheuermann; José Felipe Ledur; 
Flávia Lorena Pacheco; e João Pedro Silvestrin. Em razão do afastamento dos Ex.mos Srs. Juízes Paulo José da 
Rocha, em licença para tratamento de saúde, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, em atuação no Tribunal 
Superior do Trabalho, e Juraci Galvão Júnior, em licença para realizar curso de mestrado, foram convocados os 
Ex.mos Srs. Juízes Rejane Souza Pedra, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa e Denise Pacho,  titulares, 
respectivamente, da 4ª Vara de Novo Hamburgo e da 10ª e da 15ª Varas de Porto Alegre. São órgãos do Tribunal: 
o Tribunal Pleno, o Órgão Especial, as Seções Especializadas, as Turmas, a Presidência e a Corregedoria. 2. 
QUADRO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES. A Justiça do Trabalho da 4ª Região é composta por 233 
Juízes: 36 de segunda instância, 99 Titulares das Varas do Trabalho e 98 Substitutos. Estão inativos 37 juízes do 
Tribunal e 80 de primeira instância. Os Ex.mos Srs. Juízes Paulo Luiz Schmidt, Ary Faria Marimon Filho, Ricardo 
Fioreze, Marcos Fagundes Salomão,  Andréa Saint-Pastous Nocchi exercem cargos na diretoria da Amatra-IV, 
mas apenas o primeiro se encontra afastado das funções judicantes. Nem todos os Juízes residem na jurisdição do 
órgão em que atuam. No quadro de servidores, o TRT conta com 2.390 cargos efetivos, assim distribuídos: 840 de 
analista, 1.450 de técnico e 100 de auxiliar judiciário. Estão em exercício 2.366 servidores do quadro permanente 
de pessoal, 9 requisitados, 3 ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com órgão público e 23 servidores em 
lotação provisória. Três servidores encontram-se licenciados para tratar de assuntos particulares, três para 
desempenho de mandato classista e um está à disposição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Todos os 
requisitados são oriundos de TRTs. Sete servidores estão à disposição de outros Tribunais do Trabalho. Há 871 
inativos. Os 191 cargos em comissão existentes, à exceção de três, estão ocupados por servidores da carreira 
judiciária federal; as funções comissionadas são 1.054, todas ocupadas por servidores dessa carreira. Nas Varas do 
Trabalho, estão lotados 1.406 servidores, uma média de 14 em cada órgão. 3. MOVIMENTAÇÃO DE 
PROCESSOS NO TRIBUNAL REGIONAL. Depois de autuados, são encaminhados ao Ministério Público os 
processos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art.  81 do Regimento Interno da Corte. Em 2003, o TRT 
recebeu 38.512 recursos e ações originárias; no mesmo período, solucionou 50.096 processos dessas classes, mais 
10.747 embargos declaratórios, uma média de 124 por sessão e de 142 por juiz. Em 2004, recebeu 36.956 e 
decidiu 35.617, julgando, ainda, 6.585 embargos de declaração, ou 107 processos por sessão e 111 por juiz. Nesses 
anos, verifica-se que,  em média, foram opostos embargos declaratórios a 20% dos feitos julgados. No final de 
2004, havia um resíduo de 10.368 processos pendentes de apreciação. Em 22 de abril do ano em curso, havia 
1.423 processos no Ministério Público, para emissão de parecer;  6.467 nos gabinetes dos Relatores; 797 com os 
Revisores; 1.438 para lavratura de acórdãos e 4.053 aguardando julgamento nas Secretarias dos órgãos judicantes. 
O exame da tramitação dos processos, feito por amostragem, revela os seguintes prazos médios: 25 dias na 
Procuradoria Regional; 5 dias para distribuição; 38 dias para exame do Relator e 8 com o Revisor; 4 dias para 
inclusão em pauta de julgamento;  11 dias para redação do acórdão e 12 para sua publicação.  Os processos levam, 
em média, 222 dias entre o seu recebimento no Tribunal e a prolação do despacho de admissibilidade em recurso 
de revista, ou seja, aproximadamente 7 meses; esse período é de 3 meses para os processos submetidos ao rito 
sumaríssimo, que são examinados pelo Relator no prazo médio de 8 dias. Uma peculiaridade do Tribunal é que o 
Relator encaminha o processo, com visto, à Secretaria do órgão judicante, para inclusão em pauta; somente então o 
processo é encaminhado ao Revisor, que deverá devolvê-lo à Secretaria,  com visto, pelo menos 24 horas antes do 
julgamento. Em 2003, o TRT recebeu 21.479 recursos de revista, havendo sido despachados 22.182, dos quais 
foram admitidos 28%. No ano seguinte,  foram interpostos 14.234 e despachados 15.099, admitindo-se 27% 
destes. Em 22 de abril, 498 recursos de revista aguardavam prolação de despacho. O prazo para o exercício do 
juízo de admissibilidade é,  em média, de 4 dias. 4. CORREGEDORIA REGIONAL. Em 2003 e 2004, oitenta e 
duas Varas do Trabalho da Região e respectivas centrais de mandados e serviços de distribuição foram 
correicionados;  no ano em curso, 13 Varas já foram inspecionadas, estando prevista para os próximos meses a 
visita do Corregedor ou da Vice-Corregedora às demais. A equipe da Corregedoria é formada por, no máximo, 
quatro servidores, quando em viagem para o interior do Estado; para as correições realizadas em Porto Alegre, é 
composta por seis servidores. Ano passado, foram despachados 773 reclamações correicionais e pedidos de 
providência e, em 22 de abril, nenhum processo dessas classes aguardava exame. A Corregedoria Regional 
responsabiliza-se pelo aperfeiçoamento dos magistrados por meio de cursos, seminários, ciclos de palestras e 
painéis, promovidos pelo Tribunal e por outras instituições. Implementou o Serviço de Apoio Temporário, que 
auxilia, por prazo determinado, unidades da primeira instância que estejam com alguma dificuldade no andamento 
dos serviços. Até agora já foram atendidas 12 unidades, com ótimos resultados. 5. MOVIMENTAÇÃO 
PROCESSUAL NAS VARAS DO TRABALHO. A Região conta com 100 Varas do Trabalho,  assim 
distribuídas: 30 em Porto Alegre e as demais em Alegrete,  Alvorada, Arroio Grande, Bagé, Bento Gonçalves (2), 
Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas (3), Carazinho, Caxias do Sul  (3), Cruz Alta, Erechim, 
Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí (2), Guaíba, Ijuí, Lajeado,  
Montenegro, Novo Hamburgo (5), Osório, Palmeira das Missões,  Passo Fundo (2), Pelotas (3), Rio Grande (2), 
Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul (2), Santa Maria (2), Santa Rosa, Santana do Livramento,  Santiago, Santo 
Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo (3), Sapiranga (3), Sapucaia do Sul, Taquara (2), 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.205 46

Torres,  Três Passos, Triunfo, Uruguaiana, Vacaria e Viamão. Nas localidades em que há mais de uma Vara, existe 
Serviço de Distribuição de Feitos. O Tribunal mantém, ainda, Postos da Justiça do Trabalho em Capão da Canoa, 
Dom Pedrito, Itaqui, Lagoa Vermelha, Nova Prata,  Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Soledade e 
Taquari,  vinculados, respectivamente, às Varas de Torres, Bagé, São Borja,  Vacaria, Bento Gonçalves, Rio 
Grande, Camaquã, Carazinho e Montenegro Semanalmente, o Juiz Titular da Vara correspondente realiza 
audiências nos Postos, nos quais estão lotados, em média, três servidores.  A jurisdição da Justiça do Trabalho 
abrange todos os municípios do Estado. No decorrer de 2005, serão instaladas Varas do Trabalho em Santa Vitória 
do Palmar, Soledade, Estrela, Lagoa Vermelha e Encantado, e mais uma em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul,  
Sapucaia do Sul, Bagé, Taquara, Cachoeirinha, Gramado, Uruguaiana,  Pelotas e Erechim. Em 2003, as Varas do 
Trabalho receberam 111.687 reclamações e solucionaram 104.304; em 2004, foram ajuizadas 104.628 e 
solucionadas 113.172. Quarenta e sete por cento dos feitos foram resolvidos pela via da conciliação, índice 
superior à média nacional, que tem se mantido em 45% nos últimos anos. No final do ano passado, havia 55.173 
processos pendentes de julgamento nas Varas do Trabalho. O prazo médio entre o ajuizamento e o julgamento da 
reclamação sob o rito ordinário é de 236 dias; sob o rito sumaríssimo, de 61 dias. Consideradas somente as Varas 
da Capital,  esses prazos diminuem para, respectivamente, 223 e 50 dias. Os órgãos de 1º grau realizam, em média, 
13 audiências por dia. 6.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. A tramitação das requisições de 
pequeno valor é regulada pela Resolução Administrativa n.º 8/2003, que também criou o Juízo Auxiliar de 
Conciliação de Precatórios. Com a implantação desse Juízo Auxiliar, o Tribunal procedeu a um levantamento das 
entidades municipais devedoras e respectivas dívidas, obtendo os seguintes dados: 247 entidades devedoras; 5.221 
precatórios pendentes de pagamento até 31/12/2003; 47 jurisdições envolvidas. A partir da ação do Juízo Auxiliar, 
resolveram-se 2.036 precatórios, sendo que 122 entes quitaram integralmente o débito. O Juízo administra as 
dívidas de 51 entidades. Atualmente, há 7.544 precatórios vencidos aguardando pagamento,  dos quais 25 da 
União, 3.566 do Estado e 3.953 dos Municípios;  dos 968 por vencer, 26 são da União, 225 do Estado e 717 dos 
Municípios. 7. EXECUÇÃO DIRETA. No final de 2004, havia 104.342 processos em fase de execução nas 
Varas do Trabalho. De acordo com informação do Tribunal, foram registrados 9.393 acessos ao Bacen Jud nesse 
período. O TRT mantém convênio com o Detran e com a Receita Federal, que funcionam de maneira satisfatória.  
Embora não exista Juízo Auxiliar de Execução formalmente constituído,  nos regimes de juiz-auxiliar instituídos 
pela Corregedoria Regional, tem-se designado um dos juízes para atuar nos processos em fase de execução. Os 
cálculos judiciais são apresentados pelas partes ou por contador nomeado pelo Juízo e, caso necessário, 
atualizados na Secretaria da Vara, por servidor responsável pela prática dos atos precedentes à expedição do 
mandado de citação e penhora.  Há 170 oficiais de justiça na Região: 55 lotados na Central de Mandados de Porto 
Alegre; oito na Central de Mandados de Novo Hamburgo;  cinco na Central de Caxias do Sul; quatro em Canoas, 
Gravataí,  Pelotas, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo; três em Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria, Sapiranga, 
Taquara, Uruguaiana e Viamão; nas demais Varas, há um ou dois oficiais. 8. ORÇAMENTO E 
ARRECADAÇÃO. A dotação orçamentária autorizada para o exercício de 2004 foi de R$ 481.654.535,86 
(quatrocentos e oitenta e um milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 
oitenta e seis centavos). Foram arrecadados pelas Varas do Trabalho nesse ano R$ 11.677.980,91 (onze milhões, 
seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e noventa e um centavos) a título de custas; R$ 
162.865,97 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) a título de 
emolumentos; R$ 96.075.555,05 (noventa e seis milhões,  setenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais 
e cinco centavos) para a Previdência Social e R$ 116.363.363,16 (cento e dezesseis milhões, trezentos e sessenta e 
três mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) para Imposto de Renda, totalizando R$ 
224.279.765,09 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco 
reais e nove centavos).  9. PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL. O Tribunal implementou, 
recentemente, uma central de digitalização de processos e documentos. A Comissão Permanente de Avaliação 
definiu que a atividade será iniciada pelos autos não-findos mais antigos.  O trabalho vem sendo realizado por três 
servidores do Tribunal,  com a utilização de dois scaners e software adquiridos por R$ 89.504,00 (oitenta e nove 
mil, quinhentos e quatro reais). 10. INICIATIVAS RELEVANTES. O Tribunal dispõe de vários instrumentos 
destinados ao aperfeiçoamento e à ampliação dos serviços prestados a jurisdicionados e advogados: ouvidoria, 
protocolo postal,  protocolo expresso, sistema de peticionamento eletrônico. Instituiu sistema de intimação 
eletrônica dos Procuradores da União, da Fazenda Nacional, das autarquias e fundações. Edita revista 
eletrônica quinzenal, que contém acórdãos, ementas, sentenças, artigos doutrinários e informações, e serve como 
veículo para a divulgação da diversidade de pensamentos jurídicos sobre temas polêmicos e de interesse prático. 
Mantém colunas dominicais nos jornais Zero Hora e O Sul, intituladas, respectivamente, "Por Dentro da Lei" e 
"Tribunal Regional do Trabalho", em que se esclarecem dúvidas sobre relações de trabalho e são publicados 
artigos escritos por magistrados trabalhistas. Criou Serviços de Apoio Temporário, formados por equipes de 
servidores designadas para auxiliar as unidades judiciárias de primeiro grau que apresentam atraso nos andamentos 
processuais, conforme indicação da Corregedoria, ou os gabinetes de juízes do Tribunal, por ocasião do 
afastamento de seus assistentes em virtude de licença-gestante ou para tratamento de saúde. Celebrou convênios 
com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para construção, ampliação, instalação e melhorias de 
unidades judiciárias em várias localidades. O trabalho da Secretaria de Informática tem resultado no 
desenvolvimento de inúmeras ferramentas que conferem maior agilidade e eficiência aos procedimentos 
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processuais e administrativos, tanto para os servidores quanto para os usuários da Justiça do Trabalho na Região. 
Um exemplo é o Sistema inFORpro , módulo de produção dos Juízes, que permite o cálculo automático e 
armazenamento eletrônico do boletim que antes era gerado manualmente pelas Varas. A Secretaria de Recursos 
Humanos,  prosseguindo no "Projeto Interiorização", implantado em 2002, tem. levado aos servidores do 
interior cursos de capacitação e palestras, em parceria com a Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio 
Grande do Sul; em 2004, mil e cinqüenta servidores participaram dos treinamentos. Curso de Mestrado 
Profissional em Poder Judiciário,  a ser ministrado pela Fundação Getúlio Vargas por meio de convênio assinado 
em conjunto com outros tribunais, deverá ter a participação de seis juízes trabalhistas. Memorial recentemente 
inaugurado reúne documentos, objetos e móveis que contam a história da Justiça do Trabalho desde a sua 
implantação, em 1941. Destaca-se,  entre as ações relacionadas ao Memorial, a produção de várias pesquisas,  na 
forma de planilhas e gráficos, sobre dados da economia e do mundo do trabalho, no Brasil, de 1880 até hoje, com 
ênfase aos dados referentes ao Rio Grande do Sul. Espaço Cultural, criado no mês de março, objetiva promover e 
divulgar a cultura artística e literária em geral, proporcionando a magistrados, servidores, advogados e 
jurisdicionados maior contato com obras de artistas gaúchos e com a arte produzida em outras regiões. 11. 
CONSIDERAÇÕES.  O Corregedor-Geral constatou que os Juízes da Corte procuram cumprir o prazo 
estabelecido pelo Regimento Interno para o exame dos feitos que lhes são distribuídos, notadamente daqueles 
submetidos ao rito sumaríssimo. Em encontro com representantes da Ordem dos Advogados, foi informado de que 
o tempo de tramitação dos processos na Corte diminuiu substancialmente. Observou o Ministro Corregedor que 
esse fato é conseqüência do regime de exceção implantado de 2001 a 2003, que consistiu na convocação de Juízes 
de primeira instância para atuar no Tribunal com a finalidade de eliminar o resíduo de processos não-distribuídos. 
A distribuição, que era represada,  passou a ser diária e imediata para os magistrados de 2º grau.  A Diretoria 
Judiciária do Tribunal informou que, antes dessa convocação,  um processo podia levar 500 dias para chegar ao 
Relator e,  hoje, leva, em média, 103 do protocolo ao julgamento. A redução do prazo de tramitação foi bastante 
elogiada pelos advogados. O Ministro Corregedor verificou que o Tribunal se empenha em aperfeiçoar e ampliar 
os serviços prestados aos jurisdicionados e à comunidade jurídica, e em tornar ágeis e eficientes os procedimentos 
internos, buscando tirar o máximo proveito das infinitas possibilidades da informática para esse fim e obtendo 
ótimos resultados.  Constatou, também, que a Corte observa os parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 10.475/2002 
para o exercício dos cargos em comissão e funções comissionadas por servidores da carreira judiciária federal. O 
Ministro Corregedor considera de grande importância a atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, 
cujos resultados têm sido excelentes. Destaca o trabalho realizado pela área de informática da Corte, que vem 
contribuindo de maneira decisiva para o aperfeiçoamento das atividades do Tribunal. Elogia a criação dos Serviços 
de Apoio Temporário, a iniciativa de oferecer treinamento aos servidores lotados no interior do Estado, a 
realização de curso de atuação de diretor de secretaria e a celebração de convênios com instituições bancárias, 
alternativa de que dispõem as Cortes para contornar a insuficiência de recursos financeiros e executar projetos 
necessários de construção, instalação e melhorias nas unidades judiciárias.  Considera muito boa a iniciativa de 
centralizar, no Serviço de Protocolo, a autuação e a publicação dos expedientes oriundos de todos os órgãos 
judicantes. A centralização possibilita a partes e advogados obter, no mesmo local, quaisquer informações e 
também cópia de acórdãos e despachos referentes a todos os processos em tramitação na Corte. O atendimento ao 
público é realizado no térreo do prédio, reduzindo o fluxo de pessoas nas dependências da Corte,  com reflexos 
positivos no uso dos elevadores e na segurança. Observou o Corregedor que o resíduo de processos pendentes de 
julgamento no 1º grau vem se mantendo bastante elevado nos últimos anos, equivalendo, aproximadamente, a 50% 
do número de ações ajuizadas anualmente. Pondera que o número de Varas e de Juízes da Região possibilita que a 
prestação jurisdicional seja mais ágil. Verificou também que o número de acessos ao Bacen Jud em 2004 foi muito 
pequeno - 9.393, incompatível com a quantidade de Varas e de Juízes, com a movimentação processual e também 
com as características da 4ª Região, principalmente diante do fato de que Regiões de menor porte registraram 
números bastante superiores, e ainda em 2003: na 5ª Região, doze mil, oitocentos e sessenta e oito acessos; na 18ª, 
onze mil, novecentos e vinte e oito. Constatou o Ministro Corregedor que os processos com recursos de revista 
admitidos ou agravos de instrumento processados, que abrangem teses jurídicas reiteradas no âmbito da Corte e 
ainda não apreciadas pela instância superior, estão subindo sem a identificação estabelecida na Resolução 
Administrativa n.º 874/2002 do TST. Observou, ainda, que houve uma significativa queda no valor arrecadado 
pelo Tribunal a título de custas processuais. Segundo as informações prestadas pelo TRT à Subsecretaria de 
Estatística do Tribunal Superior do Trabalho, em 2001 foram arrecadados R$ 356.569,00 (trezentos e cinqüenta e 
seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais) a esse título; em 2002, R$ 288.405,00 (duzentos e oitenta e oito mil, 
quatrocentos e cinco reais);  em 2003, R$ 57.342,14 (cinqüenta e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e 
quatorze centavos) e, em 2004, apenas R$ 38.563,15  (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e quinze 
centavos).  A disparidade entre esses valores denota a existência de algum problema no sistema de controle da 
arrecadação. Finalmente, assinala que o Tribunal procurou atender às recomendações feitas quando da correição 
anterior, informando à Corregedoria-Geral as providências adotadas para esse fim. 12. RECOMENDAÇÕES. O 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, considerando que a Emenda Constitucional n.º 45/2004 determina que a 
atividade jurisdicional seja ininterrupta, RECOMENDA ao Tribunal que estabeleça regime de plantão de Juízes, 
nos dias em que não houver expediente forense normal. Considerando as informações acerca do endereço dos 
magistrados,  RECOMENDA ao Tribunal que faça cumprir o disposto nos artigos 93, inciso VII, da Constituição 
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Federal, e 658, alínea "c", da CLT, os quais impõem aos Juízes que residam na sede dos órgãos em que atuam. 
Considerando o pequeno número de acessos ao BacenJud em 2004 e a comprovada efetividade desse meio de 
constriçãojudicial, RECOMENDA ao Corregedor Regional que conclame os Juízes a utilizar esse sistema, 
registrando devidamente os seus acessos.  Considerando a existência, em vários dos processos examinados,  de 
termos em branco ou incompletos, como já registrado na ata da correição anterior, RECOMENDA que os atos 
processuais sejam devidamente datados e assinados, principalmente pelos magistrados, e que seja certificada nos 
autos a eventual convocação de juiz de primeiro grau, com a indicação do motivo gerador. Considerando o 
disposto na Resolução Administrativa n.º 874/2002, do Tribunal Superior do Trabalho, RECOMENDA que sejam 
identificados com a expressão "RA n.º 874/2002-TST", em letras destacadas, os processos de recursos de revista 
admitidos ou agravos de instrumento processados que abrangem teses jurídicas reiteradas no âmbito da Corte e 
ainda não apreciadas pelo TST. Considerando que os valores informados à Subscretaria de Estatística do TST nos 
últimos dois anos,  referentes à arrecadação de custas processuais pelo Tribunal, parecem não espelhar a realidade, 
e que esse dado atualmente é muito importante para a Justiça do Trabalho, RECOMENDA que sejam corrigidas 
as dificuldades relativas ao controle da arrecadação, de modo que as informações transmitidas ao Tribunal 
Superior do Trabalho sejam precisas. Considerando o resíduo de processos pendentes de julgamento no 1º grau, 
RECOMENDA ao Corregedor Regional que convoque os Juízes a empenhar maior esforço e criatividade para 
agilizar a solução dos feitos, de modo a colocar em dia a prestação jurisdicional. E, finalmente, considerando as 
questões que lhe vêm sendo apresentadas por meio de pedidos de providências, RECOMENDA ao Corregedor 
Regional que oriente os juízes da primeira instância a adotar os seguintes procedimentos: a) dar ciência ao 
devedor- executado, ou ao seu sucessor, da decisão ou despacho que disponibilizar valores incontroversos ao 
exeqüente, na forma do Provimento n.º 2/2002 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; b)  utilizar o critério 
da proporcionalidade, em caso de acordo celebrado antes do trânsito em julgado da decisão, estabelecendo como 
base de cálculo da contribuição previdenciária a proporção das parcelas de natureza salarial postuladas na inicial 
da reclamação trabalhista. As providências adotadas para o atendimento dessas recomendações deverão ser 
comunicadas à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,  em 30 dias, contados da publicação da ata desta 
Correição Ordinária.  13. REGISTROS. Estiveram com o Ministro Corregedor-Geral o Ex.mo Sr. Ermes Pedro 
Pedrassani, Ministro aposentado do TST; o Dr. João Fernando Barros de Mattos, advogado do Banco do Brasil 
S.A.; o Sr. Valdemar de Melo Oliveira, empresário de Santa Maria/ RS; o Sr. José Luiz Martins, parte no processo 
n.º 00419.024/00- 0; o Dr. Reginald Felker, representante da OAB/RS; os Ex.mos Srs.  Juízes Flávio Portinho 
Sirangelo e Ricardo Carvalho Fraga, integrantes do Tribunal; o Ex.mo Sr. Darcy Carlos Mahle, Juiz aposentado do 
TRT; os Drs. Sílvia Lopes Burmeister, Milton José Munhoz Camargo, Lídia Loni Jesse Woida, Celso Hagemann, 
Afonso Celso Bandeira Martha, Fernanda Barata Silva Brasil Mittmann, Frederico Dias da Cruz, Maria Cristina 
Carrion Vidal de Oliveira, Lauro Wagner Magnano, Renato Kliemann Paese e Pedro Luiz Corrêa Osório,  
advogados; o Dr. Gladson Rogério de Oliveira Miranda, delegado da Polícia Federal; o Sr. Werno Kraemer, 
arrematante; o Sr. Vasco Luiz Miglioransa, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o 
Ex.mo Sr. Juiz Paulo Luiz Schmidt, Presidente da Amatra-IV; e o Dr. João Rahal, advogado. O Corregedor 
reuniu-se com todos os Juízes do Tribunal, concedeu entrevista a rádios, jornais e à Rede Pampa de Televisão e 
visitou serviços e secretarias do TRT,  acompanhado do Ex.mo Sr. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci. 14.  
AGRADECIMENTOS. O Ministro Corregedor-Geral agradece aos magistrados que compõem esta Corte, na 
pessoa de seu Presidente, o Ex.mo Sr. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, bem como aos diretores e servidores 
que colaboraram com as atividades da Correição,  especialmente a Carla Josete Ávila Caumo, Mário Garrastazu 
Médici Neto, Luiz Fernando Taborda Celestino, Jesus Samuel Rocha da Silva,  Aldo da Silva Jardim, Larissa 
Bomfim Tavares Alvim, Eduardo Kenzi Antonini, Dulce Regina Wagner, Maria Letícia Möllmann, Roberto 
Rogério Salazar Cavalheiro, Renata Fonseca Wolff, Dóris Bastos Machado, Neli Helena Martins, Alcir Souza 
Machado, Márcio Alberto Siqueira Porchetto, Pedro Ricardo Fraga Prates, Daniel Salomon de Magalhães e Nereu 
de Oliveira Santos. 15. ENCERRAMENTO.  A Correição-Geral Ordinária foi encerrada em sessão plenária 
realizada às onze horas do dia 29 de abril de 2005, à qual compareceram os Juízes da Corte e servidores. Os 
trabalhos foram declarados concluídos com a leitura de relatório sobre as observações do Corregedor-Geral, 
procedida pelo Diretor da Secretaria da Corregedoria- Geral. Esta ata, posteriormente elaborada, vai assinada 
peloEx.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Ex.mo Sr. Juiz 
Fabiano de Castilhos Bertoluci,  Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e por mim, Cláudio de 
Guimarães Rocha, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que a lavrei.   
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