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D E C R E T O S  

 
01. DECRETO N.° 5.378 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005. (DOU 24.02.2005, Seção 1, pP. 2-3). Institui o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição, D E C R E T A : 
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, com a finalidade 
de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da 
competitividade do País. 
Art. 2º O GESPÚBLICA deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integradas em agenda de 
transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano plurianual, à consolidação da 
administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens 
gerenciais, que objetivem: 
I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder 
Executivo Federal;  
II - promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; 
III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação 
pública; 
IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e 
resultados; e 
V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. 
Art. 3º Para consecução do disposto nos arts. 1º e 2º, o GESPÚBLICA, por meio do Comitê Gestor de que trata o art. 7º, 
deverá: 
I - mobilizar os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização; 
II - apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração pública na melhoria do atendimento ao cidadão e na 
simplificação de procedimentos e normas; 
III - orientar e capacitar os órgãos e entidades da administração publica para a implantação de ciclos contínuos de 
avaliação e de melhoria da gestão; e 
IV - desenvolver modelo de excelência em gestão pública, fixando parâmetros e critérios para a avaliação e melhoria da 
qualidade da gestão pública, da capacidade de atendimento ao cidadão e da eficiência e eficácia dos atos da 
administração pública federal. 
Art. 4º Os critérios para avaliação da gestão de que trata este Decreto serão estabelecidos em consonância com o 
modelo de excelência em gestão pública. 
Art. 5º A participação dos órgãos e entidades da administração pública no GESPÚBLICA dar-se-á mediante adesão ou 
convocação. 
§ 1º Considera-se adesão para os efeitos deste Decreto o engajamento voluntário do órgão ou entidade da administração 
pública no alcance da finalidade do GESPÚBLICA, que, por meio da autoavaliação contínua, obtenha validação dos 
resultados da sua gestão. 
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§ 2º Considera-se convocação a assinatura por órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou 
fundacional, em decorrência da legislação aplicável, de contrato de gestão ou desempenho, ou o engajamento no 
GESPÚBLICA, por solicitação do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em decorrência do 
exercício de competências vinculadas a programas prioritários, definidos pelo Presidente da República. 
Art. 6º Poderão participar, voluntariamente, das ações do GESPÚBLICA pessoas e organizações, públicas ou privadas. 
Parágrafo único. A atuação voluntária das pessoas é considerada serviço público relevante, não remunerado. 
Art. 7º Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, no âmbito do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de formular o planejamento das ações do 
GESPÚBLICA, bem como coordenar e avaliar a execução dessas ações. 
Art. 8º O Comitê Gestor terá a seguinte composição:  
I - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o coordenará; e 
II - um representante da Casa Civil da Presidência da República. 
§ 1º O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão indicará quinze órgãos ou entidades da administração 
pública, com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização, cujos representantes 
integrarão o Comitê Gestor. 
§ 2º Os membros a que se referem o caput e o § 1º, titulares e suplentes, serão indicados pelos dirigentes dos órgãos ou 
entidades representados e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§ 3º O mandato dos membros do Comitê Gestor será de dois anos, permitida a recondução. 
Art. 9º Ao Comitê Gestor compete: 
I - propor ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão o planejamento estratégico do GESPÚBLICA; 
II - articular-se para a identificação de mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para a 
execução das ações do GESPÚBLICA; 
III - constituir comissões setoriais e regionais, com a finalidade de descentralizar a gestão do GESPÚBLICA; 
IV - monitorar, avaliar e divulgar os resultados do GESPÚBLICA; 
V - certificar a validação dos resultados da auto-avaliação dos órgãos e entidades participantes do GESPÚBLICA; e 
VI - reconhecer e premiar os órgãos e entidades da administração pública, participantes do GESPÚBLICA, que 
demonstrem qualidade em gestão, medida pelos resultados institucionais obtidos. 
Art. 10. Ao Coordenador do Comitê Gestor compete:  
I - cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do olegiado; 
II - constituir grupos de trabalho temáticos temporários; 
III - convocar e coordenar as reuniões do Comitê; e 
IV - exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações. 
Art. 11. A participação nas atividades do Comitê Gestor, das comissões e dos grupos de trabalho será considerada 
serviço público relevante, não remunerado. 
Art. 12. A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá as funções de Secretaria-
Executiva do Comitê Gestor. 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Ficam revogados os Decretos nº 83.740, de 18 de julho de 1979, e 3.335, de 11 de janeiro de 2000. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
 

P O R T A R I A S  

 
02. PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO. (BS 16/05, 

22/02/2005). Portaria nº 0380, de 21 de fevereiro de 2005.   
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, RESOLVE DESIGNAR a Dra. MARTA KUMER, Juíza do Trabalho Substituta, 
para, no período de 21 de fevereiro a 14 de dezembro de 2005, atuar em audiências de conciliação, na forma do artigo 
3º da Portaria nº 386, de 04 de fevereiro de 2003, com a prática de todos os atos necessários à execução do Projeto 
Conciliação, ficando ratificados todos os atos praticados pela magistrada ora designada, desde a data em que expirou o 
período de vigência da Portaria nº 0248, de 22/01/2004, até esta data. 

FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região 
 
 

03. PORTARIA Nº 2, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005, DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL. (DOU 
14/02/2005, Seção 1, p. 88) . Estabelece procedimentos a serem observados na abertura de créditos autorizados na Lei 
Orçamentária de 2005 no âmbito dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. 
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, SUBSTITUTO, no uso das atribuições estabelecidas no art. 15, 

inciso III, do Anexo I do Decreto nº 5.347, de 19 de janeiro de 2005, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério 
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do Planejamento, Orçamento e Gestão, e tendo em vista o disposto no art. 66, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 10.934, de 11 
de agosto de 2004, e no art. 4º, incisos I, alínea “a”, II, III, alíneas “b” e “c”, IV, V, alínea “a”, e VI da Lei nº 11.100, de 
25 de janeiro de 2005, resolve: 

Art. 1º Os créditos suplementares autorizados no art. 4º, incisos I, alínea “a”, II, III, alíneas “b” e “c”, IV, V, alínea 
“a”, e VI, da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005 (Lei Orçamentária de 2005 - LOA - 2005), abertos conforme o art. 
66, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público da União, deverão observar a mesma formatação dos Quadros dos Créditos Orçamentários 
constantes da LOA - 2005. 

Parágrafo único. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União deverão utilizar 
o Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR na elaboração dos créditos suplementares de que trata esta 
Portaria, com vistas ao atendimento do disposto no seu art. 2º, e adicionalmente à emissão dos anexos do crédito a ser 
aberto. 

Art. 2º Para fins de transmissão ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 
dos dados dos créditos suplementares abertos, em atendimento ao disposto no § 4º do art. 66 da Lei nº 10.934, de 2004, 
os órgãos referidos no parágrafo único do art. 1º desta Portaria deverão comunicar à Secretaria de Orçamento Federal - 
SOF, preferencialmente pelo e-mail depes. sof@planejamento.gov.br, a abertura do crédito, indicando o número e a 
data do ato que procedeu à abertura, bem como a data de sua publicação, retificação ou revogação, no Diário Oficial da 
União, além do(s) respectivo(s) número(s) de controle criado(s) pelo Sidor. 

Parágrafo único. No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento da comunicação a que se refere este 
artigo, a SOF providenciará a transmissão ao Siafi dos dados dos créditos abertos, ressalvados os impedimentos de 
ordem técnica-operacional. 

Art. 3º As dotações orçamentárias oferecidas em cancelamento para abertura dos créditos de que trata esta Portaria 
não podem ser objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9º da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, tendo em vista a necessidade de demonstração da compatibilidade das alterações 
promovidas na programação orçamentária com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de 
Metas Fiscais da Lei nº 10.934, de 2004, prevista no caput do art. 4º da LOA - 2005. 

Parágrafo único. A restrição a que se refere o caput não se aplica aos remanejamentos que envolvem os Grupos de 
Natureza de Despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, desde que seja 
mantido o montante de limitação de empenho e movimentação financeira do órgão, se for o caso. 

Art. 4º As dotações orçamentárias oferecidas para cancelamento não poderão ser objeto de execução ou de outras 
alterações orçamentárias durante o processo de abertura de crédito, sendo necessário que os órgãos ou unidades 
orçamentárias procedam ao bloqueio, no Siafi, das referidas dotações, permanecendo nessa situação até a efetivação do 
crédito nesse sistema. 

Parágrafo único. O não-atendimento ao disposto neste artigo inviabilizará a efetivação da transmissão dos dados do 
crédito aberto ao Siafi. 

Art. 5º  Na abertura dos créditos suplementares de que trata esta Portaria deverão ser observados os tipos de crédito 
e respectivas restrições, quando houver, constantes da Tabela anexa.  

Art. 6º É vedada a suplementação de dotações orçamentárias canceladas em decorrência da abertura de créditos 
suplementares, salvo por remanejamento de dotações no âmbito do próprio órgão, ou em decorrência de legislação 
superveniente, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 10.934, de 2004. 

Art. 7º Os créditos a que se refere esta Portaria não poderão ser publicados após o dia 15 de dezembro de 2005, 
conforme estabelece o § 2º do art. 4o da LOA - 2005.  

Art. 8º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público poderão, a seu critério e desde que observado o 
prazo de que trata o art. 7º desta Portaria, estabelecer, para seus respectivos órgãos, calendário para solicitação de 
abertura desses créditos. 

Art. 9º O Sidor estará disponível para o atendimento do disposto nesta Portaria a partir de 18 de fevereiro de 2005, 
permanecendo nessa situação até o dia 15 de dezembro deste exercício. 

Parágrafo único. A partir do dia 16 de dezembro de 2005 a disponibilidade do Sidor ficará restrita à transmissão, 
prevista no art. 2º desta Portaria, dos créditos publicados até o dia 15 desse mês.  

Art. 10. Os créditos passíveis de abertura na forma desta Portaria, que forem encaminhados à SOF para serem 
atendidos por ato do Poder Executivo, serão devolvidos aos órgãos de origem em face da determinação constante do § 
1º do art. 66 da Lei no 10.934, de 2004. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ARIOSTO ANTUNES CULAU 
 
 

ANEXO 
 

TABELA DE TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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TIPO DESCRIÇÃO FONTES DE RECURSOS AUTORIZAÇÃO 
Suplementação de subtítulos de projetos, atividades 
e operações especiais até o limite de 12% do 
respectivo valor constante na LOA, observadas as 
vinculações constitucionais vigentes.   

Anulação de até 10% de 
dotações de outros  subtítulos, 
à conta de quaisquer fontes de 
recursos. 

Lei nº 11.100, de 
2005 (LOA), art. 4º, 
inciso I, letra “a”.  

400 

Observação: O cancelamento de dotações orçamentárias relativas a despesas obrigatórias, de que trata a 
Seção “I” do Anexo V da Lei no 10.934, de 11 de agosto de 2004 (LDO - 2005), somente poderá 
ocorrer se destinado ao atendimento de despesas da mesma espécie, conforme estabelece o § 2o do art. 66 
dessa Lei. 

401 Reforço de dotações destinadas a ao atendimento de 
despesas com pessoal e encargos sociais. 

Anulação de dotações 
consignadas ao mesmo Grupo 
de Natureza de Despesa - GND 
no âmbito do próprio órgão. 

Lei no 11.100, de 
2005 (LOA), art. 4º, 
inciso VI. 

410 Remanejamento de recursos entre os GND's “3-
Outras Despesas Correntes”, “4-Investimentos” e 
“5-Inversões Financeiras” do mesmo subtítulo até o 
limite de 25%. 

Cancelamento das dotações dos 
GND's 3, 4, e 5 do mesmo 
subtítulo, desde que mantidos 
os 
demais atributos da categoria 
de programação (esfera, 
identificador de resultado 
primário, 
modalidade de aplicação, 
identificador de uso e fonte de 
recursos). 

Lei no 11.100, de 
2005 (LOA), art. 4º,
inciso II. 

Atendimento de despesas com amortização, juros e 
encargos da dívida. 

Anulação de dotações 
consignadas às finalidades 
constantes da descrição deste 
tipo de alteração, obedecidas as 
vinculações previstas na 
legislação vigente 

Lei no 11.100, de 
2005 (LOA), art. 4º,
incisos IV e V, 
alínea “a”. 

411 

Observação: Os recursos decorrentes do cancelamento de dotações orçamentárias destinadas à contrapartida 
nacional de empréstimos internos e externos (Identificadores de Uso “1”, “2” ou “3”) e ao pagamento de 
juros e encargos da dívida e amortização (GND “2” e “6”) não poderão ter destinação diversa das 
respectivas finalidades, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 10.934, de 2004. 
Atendimento de despesas de sentenças judiciais 
transitadas em julgado, inclusive daquelas 
consideradas de pequeno valor nos termos da 
legislação vigente e relativas a débitos periódicos 
vincendos. 
 

Anulação de dotações 
consignadas a GND's no 
âmbito do mesmo subtítulo, até 
o seu valor total; ou de 
dotações com essa mesma 
finalidade, alocada ao órgão. 

Lei no 11.100, de 
2005 (LOA), art. 4º, 
inciso III, alíneas 
“b” e “c”. 

412 

Observação: O cancelamento de dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de precatórios, de débitos 
judiciais periódicos vincendos e sentenças judiciais de pequeno valor, somente poderá ocorrer para 
suplementar essas despesas, conforme art. 68 da Lei nº 10.934, de 2004. 

 
04. PORTARIA Nº 3, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4ª REGIÃO, DE 21 DE JANEIRO DE 2005. (DJU 01/02/2005, 1ª Parte, p. 1321) 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 01/02 a 28/02/2005. 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
DIA/MÊS TURMA  PROCURADOR 
01/02/2005  1ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
01/02/2005 3ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
01/02/2005  7ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
16/02/2005  2ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
16/02/2005  6ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
17/02/2005  4ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitan 
18/02/2005  SDI-I  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
21/02/2005  SDI-II   Dra. Denise Maria Schellenberger 
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22/02/2005  4ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
23/02/2005  2ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
23/02/2005  5ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
23/02/2005  6ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
24/02/2005  4ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
24/02/2005  5ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
25/02/2005  ÓES   Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
28/02/2005  SDC   Dr. André Luis Spies 
Registre-se e publique-se. 
ALINE MARIA HOMRICH SCHNEIDER CONZATTI 
Procuradora-Chefe Substituta 
 
05. PORTARIA Nº 4, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4ª REGIÃO,  DE 21 DE JANEIRO DE 2005. (DJU 01/02/2005, 1ª Parte, p. 1231) 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:  
a) designar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho para atuar na audiência de instrução em processos de dissídio 
coletivo, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, dia 23/02/2005. 
Registre-se e publique-se. 
ALINE MARIA HOMRICH SCHNEIDER CONZATTI 
Procuradora-Chefe Substituta 
 
06. PORTARIA Nº 008, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005. (DOJ-RS 22/02/2005, 1º Caderno, P. 79). Regula, 

excepcionalmente, no período de 23.02 a 02.3 e de 04 a 22.03.2005, os horários de funcionamento e de atendimento 
externo no Posto de São Lourenço do Sul. 

O JUIZ CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou 
portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa nº 13/2002; 
CONSIDERANDO que, no período de 21.02 a 22.3.2005, uma das servidoras em exercício no Posto de São Lourenço 
do Sul estará em gozo de férias, ficando somente um servidor em atuação; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul das 10h às 18h, no 
período de 23.02 a 02.3 e de 04 a 22.03.2005, excepcionalmente. 
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul, no período de 
23.02 a 02.3 e de 04 a 22.3.2005, das 10h às 13h e das 14h às 18h, excepcionalmente: 
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Camaquã e no Posto de 
São Lourenço do Sul, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade.  
Registre-se, publique-se.  
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Camaquã e São Lourenço do Sul, bem como à Secção da OAB do Rio 
Grande Sul, com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
07. PORTARIA Nº 10 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, da  DE 18 DE FEVEREIRO 

DE 2005 (DJU 28/02/2005, Seção 1, p. 720) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 02/03 a 31/03/2005. 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas  
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Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
08. PORTARIA Nº 11 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 

2005. (DJU 28/02/2005, Seção 1, p. 720)  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho para atuar nas audiências de instrução em processos de dissídio 
coletivo, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos dias 09/03 e 30/03/2005. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
09. PORTARIA No- 12, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005. (DJU 28/02/2005, Seção 1, p. 720) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. André Luís Spies de atuar na sessão de julgamento da SDC, dia 28/02/2005, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira 
Fialho; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83º, inciso II, VII e IX, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que a 
Procuradora ora designada, atue na sessão de julgamento, acompanhando-a até o encerramento, ficando responsável 
também, na eventual prorrogação, antecipação ou adiamento da mesma. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
 

P R O V I M E N T O S  

 
10. PROVIMENTO Nº 1/2005, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (DJU 24/02/2005, Seção 1, 

p. 1083). Dispõe sobre a remessa de autos ao Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer. 
O Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
CONSIDERANDO: 
1. A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 
Ministério Público da União, 
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2. a necessidade de uniformizar os procedimentos de remessa de autos para parecer do Ministério Público do Trabalho, 
resolve: 
Art. 1º. A remessa de processos, para parecer do Ministério Público do Trabalho, deverá ocorrer somente nas seguintes 
hipóteses: 
I - obrigatoriamente, quando for parte pessoa jurídica de direito público, estado estrangeiro ou organismo internacional; 
II - facultativamente, por iniciativa do relator, quando a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação 
do Ministério Público; 
IIII - por iniciativa do Ministério Público, quando entender existente interesse público que justifique a sua intervenção; 
IV - por determinação legal. 
Art. 2º - Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2005. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 
 

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

 
11. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 501, DE 28 DE JANEIRO DE 2005 (DOU 01.02.2005, Seção 1, p. 959). Dispõe sobre a 

prorrogação do prazo de entrega das declarações e dos demonstrativos que especifica e sobre a formalização da opção e 
a comunicação de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte (Simples). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 11 e 19 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 
1999, nos arts. 45 e 49 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 8º da Lei nº 10.426, de 24 
de abril de 2002, alterado pelo art. 24 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e tendo em vista problemas operacionais 
na rede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) que afetou o desempenho do sítio da Secretaria da 
Receita Federal na Internet, em caráter excepcional, resolve: 
Art. 1º Fica prorrogado para 10 de fevereiro de 2005 o prazo para a apresentação das seguintes declarações e 
demonstrativos, com vencimento em 31 de janeiro de 2005: 
I - referentes ao período de apuração de dezembro de 2004: 
a) Declaração de Informações Consolidadas da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF - DIC); 
b) Declaração CPMF - Medidas Judiciais; 
c) Declaração Especial de Informações Fiscais relativa à Tributação de Bebidas (DIF Bebidas); 
d) Declaração Especial de Informações Fiscais relativa à Tributação de Cigarros (DIF Cigarros); 
e) Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF); e 
f) Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 
II - referentes ao período de apuração de outubro a dezembro de 2004: 
a) Declaração Trimestral da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira (CPMF - Trimestral); 
b) Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF Papel Imune); 
c) Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon); e 
d) Declaração de Substituição Tributária do Setor Automobilístico (DSTA). 
III - referentes aos eventos de extinção, incorporação, fusão ou cisão ocorridos em dezembro de 2004: 
a) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou a Declaração Simplificada; 
b) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); 
c) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf); 
d) Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI (DCP); e  
e) Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). 
Art. 2º Fica prorrogado para 10 de fevereiro de 2005 o prazo para a entrega das seguintes declarações com vencimento 
entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 2005: 
I - Declaração Final de Espólio e Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, na forma do caput 
e do § 3º do art. 6º da Instrução Normativa SRF nº 81, de 11 de outubro de 2001; 
II - Declaração de Saída Definitiva, na forma do inciso I do art. 9º e do inciso I do art. 11 da Instrução Normativa SRF 
nº 208, de 27 de setembro de 2002; 
III - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), na forma do inciso I do § 2º do art. 8º da Instrução 
Normativa SRF nº 493, de 13 de janeiro de 2005. 
Art. 3º As pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) poderão formalizar sua opção 
para adesão ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
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Pequeno Porte (Simples) em 2005, mediante alteração cadastral, conforme o disposto no art. 16, §§ 1º e 3º, da Instrução 
Normativa SRF nº 355, de 29 de agosto de 2003, até 10 de fevereiro de 2005. 
Parágrafo único. A pessoa jurídica que tenha iniciado suas atividades no mês de janeiro de 2005 e não tenha exercido a 
opção pelo Simples quando da inscrição no CNPJ, poderá fazê-la mediante alteração cadastral até 10 de fevereiro de 
2005, retroagindo a opção à data de início das atividades, conforme o disposto no art. 16, § 4º, da Instrução Normativa 
SRF nº 355, de 2003. 
Art. 4º As pessoas jurídicas optantes ao Simples obrigadas a comunicar sua exclusão até 31 de janeiro de 2005, na 
forma do § 3º do art. 22 da Instrução Normativa SRF nº 355, de 2003, poderão fazêlo, sem a incidência de multa, até 10 
de fevereiro de 2005.  
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
12. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 507 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005. 

(DOU 15/02/2005, Seção 1, p. 12) Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de renda 
referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, pela pessoa física residente no Brasil.  

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 190 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista 
o disposto no art. art. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 30 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, nos arts. 7º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada, respectivamente, pelo art. 25 
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e pelo art. 2º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e no art. 16 da Lei 
nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 
Obrigatoriedade de Apresentação  
Art. 1º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2005 a 
pessoa física residente no Brasil, que no ano-calendário de 2004: 
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 12.696,00 (doze mil, seiscentos e noventa 
e seis reais); 
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); 
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de cooperativa; 
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência 
do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
V - relativamente à atividade rural:  
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais); 
b) deseje compensar, no ano-calendário de 2004 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio 
anocalendário de 2004; 
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de 
valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
VII - passou à condição de residente no Brasil.  
§ 1º Fica excluída do disposto no inciso III a pessoa física ue teve participação em sociedade por ações de capital aberto 
ou cooperativa, cujo valor de constituição ou aquisição foi inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 
§ 2º A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput fica dispensada 
de apresentar a declaração caso conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual 
sejam informados seus rendimentos, bens e direitos. 
§ 3º É vedada a apresentação da declaração em formulário pela pessoa física que se enquadre em qualquer uma das 
seguintes situações: 
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais); 
III - incorreu em qualquer das hipóteses previstas nos incisos IV e V do caput; 
IV - obteve resultado positivo da atividade rural; 
V - cujas informações a serem prestadas na declaração ultrapassem o número de linhas disponibilizadas nos respectivos 
quadros dos formulários. 
§ 4º A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração. 
Opção pela Declaração Simplificada  
Art. 2º Observadas as condições e requisitos estabelecidos por esta Instrução Normativa, a pessoa física pode optar pela 
apresentação da Declaração de Ajuste Anual Simplificada. 
§ 1º A opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual Simplificada implica a substituição das deduções 
previstas na legislação tributária pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis na 
declaração, limitado a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). 
§ 2º O contribuinte que deseje compensar resultado negativo da atividade rural com resultado positivo nesta mesma 
atividade ou compensar imposto pago no exterior deve apresentar a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo. 
§ 3º O valor utilizado a título de desconto simplificado, de que trata o § 1º, não justifica variação patrimonial. 
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Prazo de entrega 
Art. 3º A Declaração de Ajuste Anual deve ser entregue até o dia 29 de abril de 2005. 
Declaração Elaborada em Computador 
Art. 4º A Declaração de Ajuste Anual, quando elaborada em computador mediante a utilização do programa gerador 
próprio, deve ser: 
I - enviada pela Internet; 
II - entregue em disquete, nas agências do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, durante o horário de 
expediente bancário. 
§ 1º A comprovação da entrega da Declaração de Ajuste Anual apresentada pela Internet ou em disquete será feita por 
meio de recibo gravado, após a transmissão, no próprio disquete ou no disco rígido do computador que contenha a 
declaração transmitida, cuja impressão ficará a cargo do contribuinte. 
§ 2º Para a elaboração e a transmissão de declaração retificadora deverá ser informado o número constante no recibo de 
entrega referente à declaração apresentada anteriormente. 
Art. 5º O serviço de recepção de declarações enviadas pela Internet será encerrado às 20 horas (horário de Brasília) do 
dia 29 de abril de 2005. 
Declaração por Telefone ou pelo Sistema On-line 
Art. 6º A Declaração de Ajuste Anual Simplificada pode ser apresentada por telefone ou pelo sistema on-line, desde que 
o contribuinte satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições: 
I - tenha recebido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de apenas uma única fonte pagadora; 
II - não tenha recebido rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-leão); 
III - tenha tido, em 31 de dezembro de 2004, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total não superior a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
IV - faça opção pelo desconto simplificado, a que se refere o § 1º do art. 2º desta Instrução Normativa; 
V - não tenha passado à condição de residente no Brasil em 2004; e 
VI - não deseje incluir em sua declaração rendimentos, bens e direitos de seus dependentes obrigados a apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual. 
§ 1º O serviço de recepção de declarações por telefone ou pelo sistema on-line será encerrado às 20 horas (horário de 
Brasília) do dia 29 de abril de 2005. 
§ 2º Após o encerramento do serviço de recepção de que trata o § 1º, é vedada a apresentação da Declaração de Ajuste 
Anual por telefone ou pelo sistema on-line, original ou retificadora. 
Art. 7º A apresentação da Declaração de Ajuste Anual Simplificada por telefone deve ser feita por meio dos seguintes 
números: 
I - 0300-78-0300, quando a ligação for efetuada no Brasil; 
II - 55-78300-78300, quando a ligação for efetuada do exterior. 
§ 1º A tarifa da ligação telefônica aplicável é: 
I - no caso do inciso I do caput, aquela aplicável às chamadas "0300"; 
II - no caso do inciso II do caput, aquela cobrada nas chamadas internacionais. 
§ 2º O custo da ligação telefônica, inclusive os tributos incidentes, é do declarante. 
Art. 8º A Declaração de Ajuste Anual Simplificada, quando apresentada pelo sistema on-line, deve ser efetuada e 
transmitida a partir do endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 
Declaração em Formulário 
Art. 9º A Declaração de Ajuste Anual, quando elaborada em formulário, deve ser apresentada nas agências e nas lojas 
franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
§ 1º A Declaração de Ajuste Anual no modelo completo deve ser apresentada em uma via juntamente com o respectivo 
recibo de entrega devidamente preenchido, nos quais será aposto o carimbo de recepção, sendo o recibo devolvido ao 
contribuinte como comprovante de entrega. 
§ 2º A Declaração de Ajuste Anual Simplificada deve ser apresentada em duas vias, nas quais será aposto o carimbo de 
recepção, sendo uma delas devolvida ao contribuinte como comprovante de entrega. 
§ 3º O custo do serviço prestado pela ECT será de R$ 3,00 (três reais) e correrá por conta do declarante. 
§ 4º Após 29 de abril de 2005, é vedada a apresentação da Declaração de Ajuste Anual em formulário, original ou 
retificadora. 
Contribuinte no Exterior 
Art. 10. O contribuinte ausente no exterior pode apresentar, até 29 de abril de 2005, a Declaração de Ajuste Anual: 
I - pela Internet; 
II - em formulário ou em disquete nos postos do Ministério das Relações Exteriores localizados no exterior; 
III - por telefone; 
IV - pelo sistema on-line. 
Apresentação após o Prazo 
Art. 11. Após o prazo determinado no art. 3º, a Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada: 
I - pela Internet; 
II - em disquete nas unidades da Secretaria da Receita Federal. 
Multa pelo Atraso na Entrega 
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Art. 12. A entrega da Declaração de Ajuste Anual após 29 de abril de 2005 sujeita o contribuinte à multa de um por 
cento ao mêscalendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que 
integralmente pago. 
§ 1º A multa a que se refere este artigo: 
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e como valor máximo 
vinte por cento do imposto de renda devido; 
II - tem, por termo inicial, o primeiro dia subseqüente ao fixado para a entrega da declaração e, por termo final, o mês 
da entrega ou, no caso de não-apresentação, do lançamento de ofício; 
Ministério da Fazenda . 
III - será objeto de lançamento de ofício e poderá ser deduzida do valor do imposto a ser restituído, no caso de 
declaração com direito a restituição. 
§ 2º A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte imposto devido. 
Declaração de Bens e Direitos 
Art. 13. A pessoa física sujeita à apresentação da Declaração de Ajuste Anual deve relacionar nesta os bens e direitos 
que, no Brasil ou no exterior, constituam, em 31 de dezembro de 2004, seu patrimônio e o de seus dependentes, bem 
como os bens e direitos adquiridos e alienados no decorrer do ano-calendário de 2004. 
Parágrafo único. Fica dispensada a inclusão, na declaração de bens e direitos: 
I - de saldos de contas correntes bancárias e de poupança e demais aplicações financeiras, cujo valor unitário não 
exceda a R$ 140,00 (cento e quarenta reais); 
II - de bens móveis, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, bem como os direitos, cujo valor unitário 
de aquisição seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
III - do conjunto de ações ou quotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, bem como ouro, 
ativofinanceiro, cujo valor de constituição ou de aquisição seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); 
IV - das dívidas e ônus reais do contribuinte e de seus dependentes, em 31 de dezembro de 2004, cujo valor seja igual 
ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Pagamento do Imposto 
Art. 14. O saldo do imposto pode ser pago em até seis quotas, mensais e sucessivas, observado o seguinte: 
I - nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais); 
II - o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em quota única; 
III - a primeira quota ou quota única deve ser paga até 29 de abril de 2005; 
IV - as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir da 
data prevista para a entrega da declaração até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. 
§ 1º É facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas. 
§ 2º O pagamento integral do imposto ou de suas quotas e de seus respectivos acréscimos legais poderá ser efetuado das 
seguintes formas: 
I - transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições financeiras autorizadas pela 
Secretaria da Receita Federal a operar com essa modalidade de arrecadação; 
II - débito em conta corrente bancária, por meio do aplicativo Sicalcweb, disponível na página da Secretaria da Receita 
Federal na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>; 
III - em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, mediante Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), no caso de pagamento efetuado no Brasil. 
§ 3º No caso de pessoa física que preste serviços como assalariada a autarquias ou repartições do Governo brasileiro 
situadas no exterior, além do previsto no § 2º, o pagamento integral do imposto ou de suas quotas e de seus respectivos 
acréscimos legais poderá ser efetuado mediante remessa de ordem de pagamento com todos os dados exigidos no Darf, 
no respectivo valor em reais ou em moeda estrangeira, a favor da Secretaria da Receita Federal, por meio do Banco do 
Brasil S.A., Núcleo Regional de Apoio a Negócios Internacionais (Nurin), prefixo 1608-X, Brasília-DF. 
Disposições Finais 
Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Fica formalmente revogada, sem a interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 393, de 2 
de fevereiro de 2004. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
13. RESOLUÇÃO Nº 126/2005 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 22/02/2005, Seção 1, p. 442). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, presentes os Ex.mos Ministros Ronaldo Lopes Leal, 
Vice-Presidente, 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 
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Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio 
Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Sandra Lia Simón, 
considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 45/2004, que ampliou a competência material da Justiça do 
Trabalho, submetendo ao seu conhecimento e julgamento dissídios oriundos da relação de trabalho, além de outros, com 
repercussões no direito processual do trabalho, e considerando a possibilidade de surgirem controvérsias incidentais 
acerca de questões processuais, RESOLVEU, por unanimidade, editar a Instrução Normativa nº 27, nos seguintes 
termos: 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27 
Dispõe sobre normas procedimentais aplicáveis ao processo do trabalho em decorrência da ampliação da competência 
da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
Art. 1º As ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitarão pelo rito ordinário ou sumaríssimo, conforme previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho, excepcionando-se, apenas, as que, por disciplina legal expressa, estejam sujeitas a 
rito especial, tais como o Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Rescisória, Ação Cautelar e Ação 
de Consignação em Pagamento. 
Art.2º A sistemática recursal a ser observada é a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive no tocante à 
nomenclatura, à alçada, aos prazos e às competências. 
Parágrafo único. O depósito recursal a que se refere o art. 899 da CLT é sempre exigível como requisito extrínseco do 
recurso, quando houver condenação em pecúnia. 
Art.3º Aplicam-se quanto às custas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. 
§ 2º Na hipótese de interposição de recurso, as custas deverão ser pagas e comprovado seu recolhimento no prazo 
recursal (artigos 789, 789-A, 790 e 790-A da CLT). 
§ 3º Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca, relativamente 
às custas. 
Art. 4º Aos emolumentos aplicam-se as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, conforme previsão dos 
artigos 789-B e 790 da CLT. 
Art. 5º Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera 
sucumbência.  
Art. 6º Os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se 
beneficiária da justiça gratuita. 
Parágrafo único. Faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito prévio dos honorários, ressalvadas as lides 
decorrentes da relação de emprego. 
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2005. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
14. RESOLUÇÃO  Nº  419,  DE  18  DE  JANEIRO DE  2005 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 

AMPARO AO TRABALHADOR . (DOU 02.02.2005, Seção 1, pp. 81-82). Orienta a celebração de convênios e a 
execução das ações do Programa do Seguro-Desemprego nas unidades integrantes do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE, no exercício de 2005. (*)(*) Republicada por ter saído, no DOU de 25-1-2005, Seção 1, págs. 32 a 33, com 
incorreção no original. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, considerando a necessidade de garantir o 
aprimoramento e manutenção das ações executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, e considerando 
também os limites orçamentários no exercício de 2005, resolve: 
Art. 1º Na execução das ações descentralizadas do Programa Seguro-Desemprego, o Sistema Nacional de Emprego - 
SINE se norteará pela adoção dos seguintes princípios, inclusive, na definição de recursos necessários ao 
funcionamento de sua rede:  
I - Princípio da eficácia das ações: necessidade de estímulo a maior capacidade de cumprimento de metas por parte das 
unidades de atendimento integrantes do SINE; 
II - Princípio da necessidade: reconhece a existência de especificidades locais de cada mercado de trabalho, buscando 
estreitar o hiato entre a necessidade, ou o tamanho do público para o qual as ações se destinam, e os recursos dos 
convenentes;  
III - Princípio da integração: necessário estímulo a ações que visem à integração das políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda, no sentido de torná-las mais ativas, na busca pela (re) inserção produtiva do trabalhador no mercado 
de trabalho; 
IV - Princípio da focalização: reconhece o necessário atendimento específico ou focalizado a grupos vulneráveis mais 
ameaçados pelo desemprego e com maior dificuldade de (re) inserção no mercado de trabalho; 
V - Princípio da viabilidade de controle: necessidade de adoção de mecanismos de aferição de resultados do 
desempenho e de gestão, que sejam mensuráveis e viáveis do ponto de vista operacional e de controle. 
DO PROJETO BÁSICO  
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Art. 2º Os proponentes deverão apresentar até o dia 11 de fevereiro de 2005, para análise e aprovação da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego, projeto básico para a execução das ações do Programa Seguro Desemprego, 
contemplando obrigatoriamente: 
I - Modelo de gestão a ser implementado na Coordenação Central e Unidades de atendimento; 
II - Ações atualmente executadas na integração das ações públicas de emprego e renda e aquelas planejadas para o ano 
de 2005; 
III - Planos para abertura, fechamento e remanejamento de postos de atendimento; 
IV - metodologia, dinâmica e estrutura utilizada para a área da captação de vagas. 
V - encaminhamento anexo, ao projeto básico, de cópias de todos os convênios ou contratos firmados com municípios 
para abertura de postos de atendimento, para homologação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Novos 
documentos firmados deverão ser encaminhados ao MTE para homologação e arquivo. Os critérios de homologação 
para os novos convênios ou contratos firmados serão submetidos ao CODEFAT para aprovação. 
VI - Detalhamento do custo anual de cada unidade de atendimento, discriminado por itens de despesa do Plano de 
Trabalho, totalizado por município. Este detalhamento deverá ser enviado para a Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego no máximo até o dia 11 de fevereiro de 2005. A alocação dos recursos por posto deverá observar critérios de 
necessidade de mercado de trabalho, condizentes com os estabelecidos por esta Resolução. 
VII - Somente após o recebimento, análise e aprovação do projeto básico, os proponentes serão convocados para a 
elaboração do PLANSINE/2005. Após sua aprovação o projeto básico passa a ser parte integrante do Plano de Trabalho 
referente ao ano de 2005.  
DOS PLANOS DE TRABALHO 
Art. 3º Os estados e municípios proponentes deverão especificar e garantir a disponibilização de pessoal qualificado 
para execução das ações no âmbito do SINE. 
Art. 4º O Plano de Trabalho encaminhado à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego deverá ser previamente 
aprovado pela comissão de emprego do estado, ou do Distrito Federal, por meio de resolução. 
§ 1º Caso o Plano de Trabalho não seja aprovado, a comissão estadual ou do Distrito Federal deverá justificar o seu 
posicionamento ao interessado, cabendo ao proponente o direito de recorrer da decisão à Secretaria de Políticas Públicas 
de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 2º Compete à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, conforme o caso, disciplinar e mediar conflitos entre o 
proponente e a comissão estadual de emprego, e do Distrito Federal quando o Plano de Trabalho estiver em 
concordância com as Resoluções do CODEFAT em vigor e demais orientações do MTE, na situação em que houver 
complementaridade com as ações executadas pelos demais integrantes do SINE na mesma base territorial. 
§ 3º Caso a existência de conflitos não seja dirimida de acordo com o disposto no § 2º do presente artigo e o Plano de 
Trabalho apresentado tenha análise técnica que o justifique, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
providenciará o seu encaminhamento ao CODEFAT, para deliberação. 
Art. 5º O Plano de Trabalho deverá prever: 
I - relação das unidades de atendimento com endereço e código identificador fornecido pelo MTE para a execução do 
Programa do Seguro-Desemprego (código do posto do Seguro-Desemprego). O proponente que disponha de unidade de 
atendimento sem o código identificador do MTE deverá informar a SPPE/MTE até o dia 11 de fevereiro de 2005, para 
apreciação, de acordo com as normas estabelecidas. 
II - garantia da distribuição geográfica da rede de atendimento adequada às reais necessidades do mercado de trabalho. 
Para tanto, para aqueles postos de atendimento que não apresentem resultados satisfatórios quanto ao número de 
trabalhadores colocados pela Intermediação de Mão de Obra, o proponente deverá apresentar proposta para fechamento 
ou remanejamento para outros municípios. A avaliação da produtividade no que diz respeito a (re) colocação de 
trabalhadores no mercado de trabalho e da localização territorial do posto dar-se-á por meio de comparação com os 
dados de Admitidos e desligados do CAGED, ou do estoque de emprego formal indicado pela RAIS, de cada 
município. 
III - estrutura para a coordenação do proponente, capaz de executar e garantir o bom andamento das atividades do 
SINE.  
IV - detalhamento de recursos financeiros e definição de contrapartida, que poderá ser atendida através de recursos 
financeiros, de bens ou de serviços vinculados diretamente à execução das ações do SINE, desde que economicamente 
mensuráveis, obedecendo aos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, objetivando a otimização dos 
recursos para as ações específicas previstas na execução do Programa Seguro Desemprego. 
V - no caso de previsão de recursos para adaptação de imóveis, encaminhar com antecedência projetos para estas 
finalidades para que possam ser avaliados e aprovados previamente. Para tanto, deverá encaminhar fotos do espaço  
físico a ser adaptado e também dos mesmos espaços depois da adaptação para arquivo e verificação “in loco” na 
supervisão. 
VI - Recursos para a instalação de placas de identificação em todas as unidades de atendimento do Sistema Nacional de 
Emprego, de acordo a Resolução CODEFAT nº 44/93 e estabelecido em Convênio. 
Art. 6º Os planos de trabalho apresentados pelos executores das ações integrantes do SINE, deverão conter as metas 
para a execução física nas seguintes ações: 
I - para Intermediação de Mão-de-Obra: 
a)Trabalhadores colocados, em geral; 
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b)Trabalhadores colocados integrantes dos grupos: 
b1 - Com idade de 16 a 24 anos, com escolaridade até segundo grau; 
b2 - Com mais de 40 anos de idade, com escolaridade de até primeiro grau incompleto; 
b3 - Trabalhadores colocados com direito ao benefício SD; 
b4 - Mulheres, com escolaridade até segundo grau. 
II - para o Seguro-Desemprego: 
a) Trabalhadores habilitados ao benefício Seguro-Desemprego 
III - para a Pesquisa emprego e desemprego: 
a) Domicílios pesquisados mensalmente 
Art. 7º A aprovação do Plano de Trabalho - 2005 dos governos estaduais, municipais e centrais sindicais dos 
trabalhadores devidamente credenciadas deverá ocorrer até 28 de fevereiro de 2005. Os planos de trabalho deverão ser 
encaminhados ao MTE, acompanhados de parecer da Comissão Estadual de Emprego ou do Distrito Federal. 
 DO CONVENIO 
Art. 8º Fica a SPPE/MTE autorizada a prorrogar para fevereiro de 2005 os prazos estabelecidos no Art. 2º da Resolução 
407, referentes aos Convênios PLANSINE de maio a dezembro de 2004.  
Art. 9º O Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, celebrará 
convênios com os órgãos dos governos estaduais, municipais e as entidades representativas dos trabalhadores, que 
compõem o SINE, considerando os seguintes períodos: 
I - Para executores com convênios prorrogados para janeiro de 2005 - fevereiro a dezembro de 2005. 
II - Para executores com convênios prorrogados para fevereiro de 2005 - março a dezembro de 2005. 
III - Para executores com convênios prorrogados “de officio”, complementando o período até dezembro de 2005. 
Art. 10. Os convênios no âmbito do SINE serão formalizados observando a legislação vigente, os critérios desta 
Resolução, as normas operacionais e as orientações técnicas do DES/SPPE/MTE. 
Art. 11. Os proponentes deverão apresentar declaração específica do arquivamento das “Cartas de Encaminhamento” 
referentes a trabalhadores colocados no ano de 2004. 
Art. 12. Os recursos aprovados para a execução financeira dos Convênios/2005 não poderão ser remanejados para além 
de 20% do total conveniado, devendo cada item de despesa remanejado ser justificado para avaliação da SPPE/MTE. 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2005 
Art. 13. As ações de emprego do Programa Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do SINE, a serem custeadas 
com recursos do FAT e sujeitas à avaliação e aprovação pelo SPPE/MTE dos Planos de Trabalho para o exercício de 
2005, compreenderão:  
I - Intermediação de Mão-de-Obra e Orientação Profissional; 
II - Apoio ao Pagamento do Benefício do Seguro-Desemprego; 
III - Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED. 
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
Art. 14. Os recursos para a ação de Intermediação de Mão-de-Obra e Orientação Profissional, no exercício de 2005, 
serão distribuídos conforme a participação relativa dos conveniados no ano de 2004, estabelecida pela composição dos 
seguintes critérios: 
I - 15% (quinze por cento) do total de recursos serão distribuídos para cada unidade da Federação, com base na sua 
participação relativa ao total dos trabalhadores desempregados, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílios - PNAD-2002, dos seguintes grupos vulneráveis: 
a) Jovens de 16 a 24 anos e com escolaridade de, no máximo, segundo grau; 
b) Trabalhadores acima de 40 anos e com escolaridade de, no máximo, primeiro grau incompleto; 
c) Mulheres com escolaridade de, no máximo, segundo grau. 
II - 70% (setenta por cento) do total de recursos serão definidos com base no tamanho do público alvo, que considerará 
a participação relativa de cada Unidade da Federação no volume de trabalhadores que se encontram em situação de 
desemprego aberto, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar - PNAD, da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, e no volume de admissões e de dispensas notificados no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, em conformidade com da Lei nº 4.923/65, no ano de 2003. 
III - 15% (quinze por cento) do total de recursos serão definidos com base no princípio da integração, que considerará a 
participação relativa de cada executor no total de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio do SINE, 
que tinham direito ao benefício Seguro-Desemprego no período de julho de 2002 a junho de 2003, devidamente 
registrados no Sistema de Gestão das Ações de Emprego - SIGAE. 
IV - Para os recursos da Intermediação de Mão-de-Obra, ficam mantidos os limites para tetos e pisos estabelecidos no 
Artigo 1º da Resolução CODEFAT nº 407, de 28 de outubro de 2004. 
V - A distribuição de recursos nas Unidades da Federação onde existir mais de um conveniado é feita de forma 
proporcional ao número de pontos de atendimento informatizados, de acordo com os registros do Ministério do 
Trabalho e Emprego em dezembro de 2003. 
SEGURO-DESEMPREGO 
Art. 15. A transferência de recursos para a ação de Apoio ao Pagamento do Benefício do Seguro-Desemprego, a cada 
um dos executores integrantes da rede de atendimento do SINE, para o exercício de 2005, observará o princípio da 
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eficiência e da eficácia, considerando a participação relativa de cada um dos executores no total de trabalhadores 
habilitados ao benefício do Seguro-Desemprego, tendo-se por base os resultados do ano de 2004.  
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED. 
Art. 16. A transferência de recursos para a ação de Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED será definida com base 
no princípio  da continuidade, que considerará os executores que realizaram a pesquisa no exercício de 2004. 
VALORES PARA CONVÊNIOS/2005 
Art. 17. As transferências de recursos de que trata esta Resolução ficam condicionadas às programações orçamentárias e 
financeiras do Governo Federal. 
Art. 18. O número de parcelas para a transferência de recursos referentes ao Convênio 2005 será fixado pela 
SPPE/MTE, de acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal. 
DO MONITORAMENTO E CONTROLE 
Art. 19. Tendo como referência o modelo implantado no ano de 2004 na disponibilização do Número de Identificação 
Social (NIS) para trabalhadores inscritos no SINE e candidato ao PNPE, o MTE em 2005 buscará os meios necessários 
para a identificação dos demais candidatos cadastrados por meio do PIS/PASEP ou do Número de Identificação do 
Trabalhador da Previdência Social (NIT). 
Art. 20. Para fins de controle, acompanhamento e monitoramento dos resultados obtidos pelos serviços de 
intermediação de trabalhadores realizados nas unidades de atendimento, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
providenciará a elaboração e manutenção de mecanismos de controle e verificação da consistência dos resultados. 
§ 1º Na intermediação de trabalhadores em contratos de trabalho regidos pela CLT, a comprovação dar-se-á por meio de 
cruzamento das informações dos trabalhadores colocados pelo SINE com as dos registros administrativos do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Esta comprovação terá início após o desenvolvimento de aplicativo específico no atual sistema, 
ou se for o caso, em novo sistema informatizado de atendimento a trabalhadores. 
§ 2º Em caráter complementar, a comprovação da intermediação de mão-de-obra de trabalhadores colocados, dar-se-á 
mediante os atestos dos empregadores contidos nas “Cartas de Encaminhamento”, as quais deverão ser mantidas em 
arquivos organizados pelos executores e disponíveis para verificação do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Art. 21. Cada executor deverá encaminhar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, inclusive por meio magnético, 
relatórios mensais, semestrais e anuais de execução das atividades do SINE, conforme modelo a ser disponibilizado 
pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
Art. 22. Cada conveniado deverá apresentar relatório semestral da execução das atividades executadas no âmbito do 
SINE para a respectiva comissão de emprego estadual ou do Distrito Federal, de maneira a dar conhecimento aos seus 
membros. 
Art. 23. O proponente autorizado a executar a PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego deverá encaminhar 
mensalmente os resultados obtidos à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, por meio de boletim mensal e meio 
magnético, inclusive os microdados. 
Art. 24. Fica a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego autorizada a solicitar, a qualquer tempo, informações e 
relatórios operacionais ou gerenciais pertinentes à execução das ações do Programa Seguro-Desemprego no âmbito do 
Sistema Nacional de Emprego.  
Art. 25. A incorporação de novas unidades de atendimento ao SINE deve ser justificada tecnicamente por meio de 
indicadores de mercado de trabalho local encaminhada a SPPE/MTE. A unidade de atendimento somente poderá ser 
aberta após a análise e aprovação.  
Art. 26. Caso haja a necessidade de fechamento de unidades instaladas, o conveniado deve oficializar a Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego no mínimo com 30 dias de antecedência, com as devidas considerações e justificativas. 
O fechamento e remanejamento das unidades somente poderão se efetivar após a análise e prévia aprovação da 
SPPE/MTE. 
Parágrafo único. O remanejamento ou fechamento somente não se efetivará nos casos em que a unidade de atendimento 
estiver instalada em municípios que não disponham de representação da DRT/MTE ou da Caixa Econômica Federal. 
Art. 27. Caberá à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego efetuar o acompanhamento e a supervisão das ações do 
Sistema Nacional de Emprego, bem como prestar assessoria técnica necessária à execução de suas ações, durante a 
vigência do convênio.  
Art. 28. No atendimento ao público-alvo do SINE o proponente utilizará o Sistema de Gestão das Ações de Emprego - 
SIGAE, ou outro sistema autorizado e de propriedade do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Parágrafo único. Os executores do SINE deverão adequar a sua rede instalada para a utilização do Sistema de Gestão de 
Ações de Emprego - SIGAE ou outro sistema autorizado e de propriedade do Ministério do Trabalho e Emprego, 
conforme normas e orientações da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, priorizando, para tanto, os recursos dos 
planos de trabalho. 
Art. 29. Conforme estabelecido em 2004, no ano de 2005 os governos municipais poderão apresentar ao Ministério do 
Trabalho e  Emprego, em caráter complementar à rede de atendimento existente na localidade, planos de trabalho 
visando à implantação e manutenção de agências públicas de emprego, que integrarão o SINE. 
§ 1º os planos de trabalho de que trata o caput deste artigo poderão ser apresentados pelos representantes 
governamentais de municípios em que o número de estoque de emprego em 31 de dezembro de 2003, constante da 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego, seja igual ou superior a cem mil 
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empregos, bem como o número relativo ao saldo de emprego seja positivo, entre a posição do CAGED acumulado em 
31 de dezembro de 2004 e 31 de dezembro de 2003. 
§ 2º As propostas de que trata o caput deste artigo deverão ser previamente aprovadas pelas comissões estaduais e 
municipais de emprego correspondentes à unidade da Federação e ao município no qual a agência municipal será 
instalada. 
Art. 30. Excepcionalmente, o Ministério do Trabalho e Emprego poderá prorrogar os convênios com os órgãos dos 
governos estaduais, municipais e entidades representativas dos trabalhadores que integram o Sistema Nacional de 
Emprego. 
DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL 
Art. 31. Fica estabelecida a obrigatoriedade de identificação do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, SINE - 
Sistema Nacional de Emprego, MTE - Ministério do Trabalho e Emprego e Governo Federal, em todas as unidades de 
atendimento do Sistema Nacional de Emprego, observadas as demais normas pertinentes ao assunto, de que trata a 
Resolução CODEFAT nº 44/93. 
Art. 32. Os convenentes deverão encaminhar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego pelo menos um exemplar de 
todo material de divulgação e publicidade das atividades executadas com recursos previstos no Plano de Trabalho/2005. 
Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
 

 E D I T A I S  

 
15. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005. (DOJ-RS 

15.02.2005, 1.º Caderno, p. 72).  
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara 
do Trabalho de LIVRAMENTO, em virtude do falecimento da Titular, Dra. MARIA LUÍSA BRAVO 
CASSALES, ocorrido nesta data. Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2005. Ass. FABIANO CASTILHOS 
BERTOLUCI. Juiz-Presidente. 
 

16. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO HOMOLOGAÇÃO E PROCLAMAÇÃO 
DO RESULTADO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 
– 2004/2005. (DOJ-RS 28/02/2005, 1º Caderno, p. 67) 
Torno público, para conhecimento dos interessados, que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 
Quarta Região, na sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2005, resolveu, por unanimidade de votos, 
homologar e proclamar o resultado do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto – 
2004/2005, considerando aprovados os seguintes candidatos, por ordem de classificação: 1º lugar - Graciela Maffei 
- 10,50 pontos; 2º lugar - Barbara Schonhofen Garcia - 9,44 pontos; 3º lugar - Raquel Hochmann de Freitas - 9,33 
pontos; 4º lugar - Marcelo Bergmann Hentschke - 8,97 pontos; 5º lugar - Rozi Engelke - 8,93 pontos; 6º lugar - 
Eliane Covolo Melgarejo - 8,86 pontos; 7º lugar - Giovani Martins de Oliveira - 8,85 pontos; 8º lugar - Fábio 
Tosetto - 8,75 pontos; 9º lugar - Paula Silva Rovani - 8,65 pontos; 10º lugar - Michele Lermen Scottá - 8,37 
pontos; 11º lugar - Mariana Roehe Flores Arancibia - 8,33 pontos; 12º lugar - Almiro Eduardo de Almeida - 8,31 
pontos; 13º lugar - Lenara Aita - 8,06 pontos; 14º lugar - Eduardo Vianna Xavier - 7,94 pontos; 15º lugar – José 
Frederico Sanches Schulte - 7,91 pontos; 16º lugar - Marcele Cruz Lanot - 7,90 pontos; 17º lugar – Sílvio Rogério 
Schneider - 7,88 pontos; 18º lugar - Priscila Duque Madeira - 7,87 pontos; 19º lugar – Ligia Maria Belmonte Klein 
- 7,81 pontos; 20º lugar - Rita Volpato Bischoff - 7,73 pontos; 21º lugar – Fabiola Schivitz Dornelles Machado - 
7,55 pontos; 22º lugar - Carolina Hostyn Gralha - 7,46 pontos; 23º lugar - Daniel Corrêa Polak - 7,40 pontos; 24º 
lugar - Adriana Seelig Gonçalves - 7,38 pontos; 25º lugar – Aline Doral Stefani Fagundes - 7,30 pontos; 26º lugar - 
Paulo Cezar Herbst - 7,24 pontos; 27º lugar – Carlos Aparecido Zardo - 7,22 pontos; 28º lugar - Elizabeth Bacin 
Hermes - 7,20 pontos; 29º lugar – Maurício de Moura Peçanha - 7,15 pontos; 30º lugar - Luciana Kruse - 6,94 
pontos; 31º lugar - Rafaela Duarte Costa - 6,60 pontos; 32º lugar - Daniela Elisa Pastório - 6,24 pontos; 33º lugar - 
Denilson da Silva Mroginski - 5,80 pontos; 34º lugar - Juliana Oliveira - 5,11 pontos. Porto Alegre, 25 de fevereiro 
de 2005. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Juiz Vice-Presidente no Exercício da Presidência do TRT da 4ª Região e da Comissão de Concurso. 
 

17. EDITAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SECRETARIA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA. (DJU 
22/02/2005, Seção 1, p. 442) 
O Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, por determinação do Ex.mo Ministro Vantuil Abdala, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, comunica, a quem interessar, que não haverá sessão da Seção Administrativa 
prevista para o dia 24 de fevereiro de 2005. 
Brasília, 18 de fevereiro de 2005. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
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Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

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

 
18. INFORMATIVO DO STF Nº 374 – 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2004. (EXCERTOS) 

 
Ato Conjunto e Reajuste de Remuneração 

O Tribunal concedeu medida cautelar em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República para suspender, 
com eficácia ex tunc, o ato Conjunto 1/2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que determina 
a aplicação de reajuste de 15%, a partir de 1º.11.2004, sobre os estipêndios dos servidores dessas duas Casas 
Legislativas e do TCU. O Pleno entendeu presentes o fumus boni iuris, porquanto o ato normativo impugnado, por não 
ser lei, a princípio, viola os incisos X do art. 37, IV do art. 51 e XIII do art. 52, todos da CF, e o periculum in mora, já 
que o reajuste concedido seria implementado na folha de pagamento de dezembro, onerando os cofres públicos. 
ADI 3369 MC/DF, rel. Min. Carlos Velloso, 16.12.2004. (ADI-3369) 
 

Transferência “Ex Officio” entre Instituições de Ensino e Congeneridade 
O Tribunal julgou procedente, em parte, pedido de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra 

o art. 1º da Lei 9.536/97 que prevê a possibilidade de efetivação de transferência ex officio de estudantes — servidores 
públicos civis ou militares, ou de seus dependentes — entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino 
superior, quando requerida em razão de remoção ou transferência de ofício desses servidores que acarrete mudança de 
seu domicílio. Não obstante considerar consentânea com o texto constitucional a previsão normativa asseguradora do 
acesso a instituição de ensino na localidade para onde é removido o servidor, entendeu-se que a possibilidade de 
transferência entre instituições não congêneres permitida pela norma impugnada, especialmente a da particular para a 
pública, haja vista a envergadura do ensino, a própria gratuidade e a escassez de vagas oferecidas pela última, acabou 
por conferir privilégio, sem justificativa, a determinado grupo social em detrimento do resto da sociedade, a violar os 
princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade da Administração Pública, da igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola superior (CF, art. 206, I) e a garantia do acesso aos níveis mais elevados do ensino (CF, 
art. 208, V). Por conseguinte, assentou-se a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/97, sem redução do texto, no 
que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, 
encerrando a cláusula “entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino” a observância da natureza privada 
ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere, isto é, dar-se-á a matrícula em instituição privada 
se assim o for a de origem e em pública se o servidor ou o dependente for egresso de instituição pública. 
ADI 3324/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 16.12.2004. (ADI-3324) 
 
19. INFORMATIVO DO STF Nº 375 – 1º A 11 DE FEVEREIRO DE 2005. (EXCERTOS) 
 

Cumulação de Proventos de Inatividade Civil e Militar 
O Tribunal deferiu mandado de segurança impetrado, por militar reformado, contra ato do Ministro Presidente da 

1ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU e do Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Departamento de 
Administração da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, que culminara com a cessação do pagamento dos 
benefícios civis do impetrante. Na espécie, após sua reforma, em 1979, o impetrante fora contratado como desenhista, 
sob o regime da CLT, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República — atual ABIN, emprego de 
natureza técnica que fora convertido em cargo público com a instituição do Regime Jurídico Único pela Lei 8.112/90, e 
no qual se aposentara, em 1997, vindo a receber, cumulativamente, os proventos da inatividade civil e militar. 
Preliminarmente, excluiu-se da legitimação passiva o segundo impetrado, haja vista tratar-se de mero executor do ato 
administrativo do TCU. Afastou-se, em seguida, a alegação de decadência administrativa, em razão de o ato de 
aposentadoria ser ato administrativo complexo que só se aperfeiçoa com registro perante o TCU, sem o qual não se 
operam os efeitos da decadência. No mérito, na linha do que decidido pelo Pleno no MS 24742/DF (pendente de 
publicação — v. Informativo 360), entendeu-se que não haveria, no caso, óbice à acumulação dos proventos da 
inatividade. Ressaltando o fato de o impetrante ter sido reformado sob a égide da CF/67, na redação dada pela EC 1/69, 
cujo § 9º do seu art. 93 permitia a cumulação de proventos de inatividade dos militares da reserva e dos reformados 
quanto a contratos para prestação de serviços técnicos ou especializados, e de ter sido aposentado como servidor civil 
em 1997, concluiu-se que não teria ocorrido a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a 
que alude o art. 40 da CF, vedada pelo art. 11 da EC 20/98, mas a acumulação de provento civil (regime próprio do art. 
40, da CF/88) com provento militar (regime próprio do art. 42, da CF/88), situação não abrangida pela proibição da 
Emenda. (EC 20/98: “Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros 
de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no 
serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição 
Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o 
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art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo 
artigo.”).  
MS 25090/DF, rel. Min. Eros Grau, 2.2.2005. (MS-25090) 

Vinculação de Subsídios e Vencimentos 
Por ofensa ao art. 37, XIII, da CF, que veda a equiparação ou vinculação de subsídios ou vencimentos, o Tribunal 

julgou procedente, em parte, pedido de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Alagoas contra a segunda 
parte do art. 74 da Lei Complementar 7/91, na redação dada pela Lei Complementar 23/2002, ambas daquele Estado, 
para declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os Procuradores de Estado de 4ª Classe perceber 
subsídio ou vencimento inferior ao atribuído ao do cargo de Procurador-Geral” constante do mencionado artigo. (CF, 
art. 37: “XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;”).  
ADI 2895/AL, rel. Min. Carlos Velloso, 2.2.2005. (ADI-2895) 

Emolumentos: Art. 98, § 2º, da CF 
O Tribunal, por maioria, deferiu medida cautelar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo 

em face da Resolução 196/2005, editada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, para suspender a 
vigência do ato normativo, que elevou o percentual dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registros, destinados ao Fundo Especial de Despesa do referido Tribunal, e alterou a forma de seu 
recolhimento. Entendeu-se que as objeções formuladas pelo requerente se revestiam de plausibilidade jurídica, 
porquanto da interpretação do § 2º do art. 98 da CF, introduzido pela EC 45/2004, seria difícil extrair uma norma 
absoluta no sentido de que a totalidade dos emolumentos destinados ao Poder Público devesse se dirigir exclusivamente 
ao Poder Judiciário e, também, porque o ato normativo em questão, a princípio, teria invadido campo reservado à lei por 
dispor sobre remanejamento de verbas do Executivo para o Judiciário, sem observar, ainda, as regras do orçamento de 
2005 (CF, arts. 167, VI, e 168). Ressaltou-se o manifesto periculum in mora, tendo em conta o imediato efeito da 
Resolução em serviço essencial à administração da justiça, qual seja, a defesa da população mais necessitada pela 
Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, salientando-se, nesse ponto, a conveniência política da 
suspensão da vigência do ato, haja vista o conteúdo desagregador da medida adotada pelo referido Tribunal de Justiça 
com imediata repercussão na relação entre os Poderes daquele Estado. Vencidos os Ministros Carlos Velloso e 
Sepúlveda Pertence, que só concediam a liminar em relação ao art. 1º da norma impugnada. (CF, art. 98, § 2º: “As 
custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da 
Justiça.”). 

ADI 3401/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 3.2.2005. (ADI-3401) 
 

Ação de Danos Morais decorrente de Acidente do Trabalho: EC 45/2004 e Competência 
Ressaltando a excepcionalidade do caso concreto, a Turma, por maioria, negou provimento a recurso 

extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo que entendera competir à 
Justiça Comum o exame de ação de indenização por danos morais fundada em acidente do trabalho. Decidiu-se pela 
manutenção, na espécie, de precedentes da Corte no sentido da competência da Justiça Comum estadual para o 
julgamento das causas relativas a indenizações por acidente do trabalho, por força do disposto no inciso I do art. 109 da 
CF, não obstante o advento da EC 45/2004 que, ao dar nova redação ao art. 114 da CF, dispôs expressamente competir 
à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação 
de trabalho (CF, art. 114, VI). Considerou-se que o acórdão recorrido deveria ser preservado em nome do sentido de 
justiça, uma vez que seria iníquo declarar, a essa altura, a nulidade do processo até a sentença, inclusive, e determinar a 
remessa dos autos à Justiça trabalhista. Vencidos os Ministros Carlos Britto, relator, e Marco Aurélio, que davam 
provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho.  
RE 394943/SP, rel. orig. Min. Carlos Britto, rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, 1º.2.2005. (RE-394943) 
 
20. INFORMATIVO DO STF Nº 376 – 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2005. (EXCERTOS) 
 

MP: Arquivamento de Inquérito e Irretratabilidade 
O Tribunal iniciou julgamento de inquérito em que se imputa a Deputado Federal e outro a suposta prática de 

delitos contra a liberdade e contra a organização do trabalho (CP, arts. 149; 203, § 1º, I e 207, § 1º), que teriam sido 
constatados por Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na fazenda do parlamentar, da qual 
o segundo denunciado seria gerente. A defesa sustenta: a) nulidade das provas que embasam a denúncia porque 
produzidas pelo MP; b) inexistência de prova nova a justificar a reabertura de procedimento investigatório 
anteriormente arquivado pelo PGR; c) atipicidade quanto aos crimes previstos nos arts. 149 e 203, § 1º, I, do CP e d) 
ausência de provas em relação ao tipo do art. 207, § 1º, do CP. A Min. Ellen Gracie, relatora, não admitiu a denúncia, 
no que foi acompanhada pelo Min. Eros Grau. Aplicando precedente do Plenário (Inq 2028/BA, acórdão pendente de 
publicação), no sentido de que o pedido de arquivamento pelo órgão do Ministério Público possui caráter irretratável, 
não sendo passível, portanto, de reconsideração ou revisão, ressalvada a hipótese de surgimento de novas provas, 
entendeu que não seria possível considerar, como prova nova, no caso, a tomada dos depoimentos dos auditores fiscais, 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.202 19

coordenadores e responsáveis pelo procedimento administrativo anteriormente arquivado pelo antecessor do atual 
Procurador-Geral da República. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do Min. Joaquim Barbosa. 

Inq 2054/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 16.2.2005. (Inq-2054) 
 

Responsabilidade Solidária de Assessoria Jurídica - 3 
O Pleno retomou julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que 

determinara a audiência de procuradores federais, para apresentarem, como responsáveis, as respectivas razões de 
justificativas sobre ocorrências apuradas na fiscalização de convênio firmado pelo INSS, em razão da emissão de 
pareceres técnico-jurídicos no exercício profissional — v. Informativos 328 e 343. Em voto-vista, o Min. Gilmar 
Mendes, ressaltando a possibilidade de os procuradores serem ouvidos em procedimento administrativo, a fim de 
elucidar eventuais dúvidas acerca de determinado ato administrativo, concedeu o writ por considerar, com base em 
precedente da Corte (MS 24073/DF, DJU de 31.10.2003), que os pareceres em questão seriam, quando muito, mero ato 
de administração consultiva, não havendo como se extrair dos mesmos a responsabilidade solidária pela má execução 
do convênio ou pela falta de prestação de contas por parte do convenente. Após o voto do Min. Eros Grau, 
acompanhando o Min. Gilmar Mendes, e do voto do Min. Carlos Britto, acompanhando o relator, pediu vista dos autos 
o Min. Cezar Peluso. 

MS 24584/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 16.2.2005. (MS-24584) 
 

Magistratura e Cumulação com Magistério 
O Tribunal, por maioria, referendou liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim, Presidente, em ação direta 

ajuizada pela AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil em face da Resolução 336/2003, do Conselho da 
Justiça Federal, para suspender a eficácia da expressão “único(a)” constante do art. 1º da norma impugnada (Resolução 
336/2003: “Art. 1º Ao magistrado da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, ainda que em disponibilidade, é 
defeso o exercício de outro cargo ou função, ressalvado(a) um(a) único(a) de magistério, público ou particular.”). 
Entendeu-se que a fixação ou a imposição de que haja apenas uma “única” função de magistério não atende, a princípio, 
ao objetivo da Constituição Federal que, ao usar, na ressalva constante do inciso I do parágrafo único do seu art. 95, a 
expressão “uma de magistério”, visa apenas impedir que a cumulação autorizada prejudique, em termos de horas 
destinadas ao magistério, o exercício da magistratura, sendo a questão, portanto, de compatibilização de horários, a ser 
resolvida caso a caso. Vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto, que indeferiam a liminar.  

ADI 3126 MC/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.2.2005. (ADI-3126) 
 

 

Férias Coletivas: EC 45/2004 e Prejudicialidade 
Em virtude da superveniência da EC 45/2004 que, ao incluir o inciso XII ao art. 93 da CF (“a atividade 

jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos 
dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente;”), alterou substancialmente o citado 
artigo que serviria de padrão de confronto com o ato impugnado, o Tribunal julgou prejudicado pedido de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB contra o art. 253 da Lei 12.342/94, 
do Estado do Ceará (Código de Divisão e de Organização Judiciária), que restringe o direito dos magistrados de se 
ausentarem de suas comarcas durante o período de férias coletivas. 

ADI 3085/CE, rel. Min. Eros Grau, 17.2.2005. (ADI-3085) 
 

MS Coletivo: Sindicato e Legitimidade Ativa 
Sindicato possui legitimidade para, na qualidade de substituto processual, impetrar mandado de segurança coletivo 

para a defesa de direitos subjetivos de parcela de seus associados, ainda que tais direitos não estejam afetos 
necessariamente à totalidade dos integrantes da categoria. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento a 
recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Policiais do Espírito Santo – SINDIPOL contra acórdão 
do tribunal de justiça local que, em sede de apelação, julgara extinto, por ilegitimidade ativa,  mandado de segurança 
impetrado pelo recorrente, no qual se impugnava ato da Diretoria da Academia de Polícia Civil do referido Estado, que 
oferecera curso de especialização somente a alguns policiais, com a instituição de gratificação aos escolhidos que 
viessem a ser aprovados. Ressaltou-se, ainda, que a anulação de concurso, em tese viciado, apesar de prejudicar os 
interesses de pequeno número de sindicalizados, diz respeito à defesa dos direitos da categoria como um todo, razão 
pela qual seria legítima a atuação do sindicato para pugnar pela sua legalidade, a fim de assegurar a todos os eventuais 
benefícios dele decorrentes, dentro dos princípios da moralidade, igualdade que, entre outros, devem reger os atos da 
Administração Pública e de seus agentes. Precedentes citados: MS 21070/DF (DJU de 22.2.91); MS 20936/DF (DJU de 
11.9.92).  

RE 284993/ES, rel. Min. Ellen Gracie, 15.2.2005.  (RE-284993) 
 

Contagem de Tempo de Serviço de Trabalhador Rural Menor de 14 Anos 
A Turma manteve decisão do STJ que reconhecera o cômputo do tempo de serviço prestado por trabalhador rural 

menor de quatorze anos para fins previdenciários, independentemente do recolhimento das contribuições 
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correspondentes a esse período. Considerou-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do 
STF, no sentido de que a regra proibitiva de trabalho ao menor (CF, art. 8º, XXXIII) não deve ser interpretada em 
detrimento deste. Por conseguinte, o recorrido faz jus aos benefícios previdenciários, ainda que decorrentes de relação 
de trabalho declarada inválida, haja vista a inaplicabilidade de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade 
de contratos trabalhistas. Precedentes citados: AI 105794 AgR/SP (DJU de 2.5.86); RE 104654/SP (DJU de 25.4.86). 
Leia a íntegra do voto condutor na seção Transcrições deste Informativo.  
AI 529694/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 15.2.2005. (AI-529694) 
 
21. INFORMATIVO DO STF Nº 377 – 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005. (EXCERTOS) 

Readmissão de Magistrado: Inconstitucionalidade 
Por ofensa aos arts. 37, II, e 93, I, da CF, o Tribunal julgou procedente, em parte, pedido de ação direta ajuizada 

pelo Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade do art. 204, caput e parágrafo único, da Lei 
12.342/94, do Estado do Ceará, que dispõe sobre a readmissão de magistrado exonerado. Entendeu-se que a norma 
impugnada autoriza a instituição de nova forma de provimento de cargo não prevista na Lei Orgânica da Magistratura - 
LOMAN (LC 35/79), sem observância, ainda, da prévia e necessária aprovação em concurso público. De outro lado, o 
pedido foi julgado improcedente em relação ao art. 201 da referida lei estadual, que possibilita a permuta entre os 
juízes, em razão de não ter sido contemplada, no citado art. 93, a reserva de iniciativa concernente a essa matéria, o que 
conferiria aos Estados a possibilidade dela tratarem por força do disposto no § 1º do art. 25 da CF (“São reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”).  

ADI 2983/CE, rel. Min. Carlos Velloso, 23.2.2005. (ADI-2983) 
 

Efeito Vinculante e Poder Legislativo 
A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão proferida pelo STF em ação declaratória de constitucionalidade 

ou direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal não alcançam o Poder Legislativo, que pode editar 
nova lei com idêntico teor ao texto anteriormente censurado pela Corte. Perfilhando esse entendimento, e tendo em 
conta o disposto no § 2º do art. 102 da CF e no parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99, o Plenário negou provimento 
a agravo regimental em reclamação na qual se alegava que a edição da Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, 
que instituiu taxa de segurança pública, afrontava a decisão do STF na ADI 2424 MC/CE (acórdão pendente de 
publicação), em que se suspendera a eficácia de artigos da Lei 13.084/2000, do Estado do Ceará, que criara semelhante 
tributo. Ressaltou-se que entender de forma contrária afetaria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o 
legislador, reduzindo o último a papel subordinado perante o poder incontrolável do primeiro, acarretando prejuízo do 
espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo, bem como criando mais um fator de 
resistência a produzir o inaceitável fenômeno da chamada fossilização da Constituição.  

Rcl 2617 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 23.2.2005. (Rcl-2617) 
 

Lei 8.906/94, Art. 79, Caput e § 1º 
O Tribunal iniciou julgamento de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a expressão 

“sendo assegurando aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a cinco vezes 
o valor da última remuneração”, contida no § 1º do art. 79 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Pretende-se, ainda, a 
interpretação conforme o inciso II do art. 37 ao caput do referido art. 79, no sentido de que seja exigido o concurso 
público para provimento dos cargos da OAB. Por maioria, conheceu-se do pedido referente ao caput do art. 79, ao 
fundamento de que nele há ambigüidade que enseja mais de uma interpretação, a qual decorreria da dúvida suscitada 
quanto à natureza jurídica da OAB. Vencidos, no ponto, os Ministros Eros Grau, relator, Carlos Britto, Celso de Mello, 
Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim, Presidente, que não conheciam do pedido. Prosseguindo, o Min. Eros Grau, por 
entender que a OAB não integra a Administração Pública, deu interpretação conforme no sentido de não ser exigível o 
concurso público, no que foi acompanhado pelos Ministros Carlos Britto e Cezar Peluso. Em divergência, o Min. 
Joaquim Barbosa, considerando que a OAB é regida por normas de direito público, deu interpretação conforme no 
sentido de ser obrigatório o concurso público. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do Min. Gilmar 
Mendes. (Lei 8.906/94: “Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. § 1º Aos servidores da OAB, 
sujeitos ao regime da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, 
no prazo de noventa dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, 
quando da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração.”).  
ADI 3026/DF, rel. Min. Eros Grau, 23.2.2005. (ADI-3026) 
 
Vício de Iniciativa e Servidores Públicos 

Entendendo caracterizada a afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para as leis que 
disponham sobre regime jurídico dos servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, c), o Tribunal julgou procedente pedido 
de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo para declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da 
Lei Complementar 191/2000, do mesmo Estado, de iniciativa parlamentar, que trata de regra relativa ao provimento de 
cargos públicos, relacionando os documentos de apresentação obrigatória para a posse de servidor público.  
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ADI 2420/ES, rel. Min. Ellen Gracie, 24.2.2005. (ADI-2420) 
 

Investidura em Cargo Público e Concurso Público -1 
Diante da violação ao art. 37, II, da CF, o Tribunal julgou procedente pedido de ação direta ajuizada pelo 

Governador do Estado de Rondônia para declarar a inconstitucionalidade do art. 56 da LC 67/92, do mesmo Estado, que 
viabilizou, independentemente de prévia aprovação em concurso público, a integração formal de servidores públicos no 
Quadro de Pessoal de Autarquias ou Fundações Estaduais daquela unidade da Federação, desde que esses agentes 
estivessem, no momento da publicação do ato normativo em referência, à disposição dessas entidades administrativas.  

ADI 1350/RO, rel. Min. Celso de Mello, 24.2.2005. (ADI-1350) 
 

Investidura em Cargo Público e Concurso Público - 2 
Por aparente ofensa ao art. 37, II, da CF, o Tribunal deferiu pedido de medida cautelar formulado em ação direta 

proposta pelo Procurador-Geral da República para suspender a eficácia dos §§ 1º e 2º do art. 6º da LC 174/2000, do 
Estado do Rio Grande do Norte, e dos arts. 2º, §§ 1º e 2º, e 4º, ambos da Resolução 16/2000, do Tribunal de Justiça do 
mesmo Estado, que possibilitam que os servidores do quadro efetivo do citado tribunal optem por integrar as Secretarias 
dos Juízos no cargo de Auxiliar Técnico.  

ADI 3211 MC/RN, rel. Min. Carlos Britto, 24.2.2005. (ADI-3211) 
 

Ascensão Funcional e Concurso Público 
Com base na reiterada jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade do provimento derivado dos cargos 

públicos, mediante ascensão funcional, em respeito ao art. 37, II, da CF, o Plenário julgou procedente pedido de ação 
direta proposta pelo Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e garantida a 
ascensão funcional imediata, constatada a existência de vaga e mediante concurso, sempre que o servidor comprovar 
qualificação de nível superior ao da função que exercer”, constante da parte final do art. 48 da Constituição do Amapá.  

ADI 3030/AM, rel. Min. Carlos Velloso, 24.2.2005. (ADI-3030) 
 

Aprovação em Concurso Público e Direito à Nomeação: Inconstitucionalidade 
O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido de ação direta proposta pelo Procurador-Geral da República 

para declarar a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assegura 
aos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas fixado no respectivo edital, o direito ao provimento no 
cargo no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado da homologação do resultado. Com base no entendimento 
fixado no RE 229.450/RJ (DJU de 31.8.2001) no sentido de que a CF apenas assegura ao candidato aprovado o direito 
subjetivo à nomeação de acordo com a respectiva ordem de classificação e no prazo da validade do concurso, ficando o 
ato de provimento adstrito ao poder discricionário da Administração Pública, entendeu-se que a norma impugnada viola 
os arts. 2º e 37, IV, da CF. Reconheceu-se, ademais, a afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
prevista no art. 61, § 1º, II, c, da CF. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que 
julgavam improcedente o pedido.  

ADI 2931/RJ, rel. Min. Carlos Britto, 24.2.2005. (ADI-2931) 
 
Devido Processo Legal e Vacância de Serventia 

A Turma iniciou julgamento de recurso extraordinário no qual se objetiva a concessão de segurança para que seja 
anulado o ato que declarara vago o cargo ocupado pela recorrente. No caso concreto, trata-se de mandado de segurança 
impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que afastara a recorrente da 
titularidade de cartório, sem a instauração de procedimento administrativo, com base em decisão do STF que declarara a 
inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição daquele Estado, norma esta que respaldava a nomeação da ora 
recorrente (ADI 363/DF, DJU de 3.5.96). Alega-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 236, caput e §1º, todos da CF, 
consistente na inobservância do devido processo legal e na incompetência da autoridade que desconstituira a nomeação, 
uma vez que seria atribuição do Governador do Estado. O Min. Marco Aurélio, relator, deu provimento ao recurso para 
conceder a segurança e declarar a nulidade do ato impugnado, com as conseqüências próprias. Entendeu violado o 
princípio do devido processo legal, já que o contraditório e a ampla defesa são assegurados aos litigantes em geral. Por 
outro lado, considerou que o desfazimento do ato deve ser realizado pela mesma autoridade que o implementa, na 
espécie, o Presidente do Tribunal de Justiça. Asseverou não caber potencializar a referência à delegação do Poder 
Público feita no citado art. 236 da CF, nem ao veto ocorrido ao art. 2º da Lei 8.935/94, que dispunha competir ao Poder 
Judiciário operar a delegação. Após, pediu vista o Min. Carlos Britto.  

RE 355856/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 22.2.2005. (RE-355856)  
 

 

D I V E R S O S  

 
22. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2005. (DOU 

04.02.2005, Seção 1, p. 24).  
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições, declara: 
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Nº 14 - Art. 1º Ficam instituídos, para serem utilizados em recolhimentos de valores de que trata o art. 30 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, alterado pelo art. 5º da Medida Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 2004, 
lançados de ofício, efetuados por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), os seguintes códigos 
de receita: 
I - 3260 - CSLL - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a outra Pessoa Jurídica de Direito Privado - 
Lançamento de Ofício; 
II - 3316 - COFINS - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a outra Pessoa Jurídica de Direito 
Privado – Lançamento de Ofício; e 
III - 3359 - PIS/Pasep - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a outra Pessoa Jurídica de Direito 
Privado – Lançamento de Ofício. 
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Nº 15 - Art. 1º Ficam instituídos, para serem utilizados em recolhimentos de valores de que trata o art. 34 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, lançados de ofício, efetuados por meio de Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf), os seguintes códigos de receita: 
I - 3308 - CSLL - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Outras 
Entidades a Pessoa Jurídica de Direito Privado - Lançamento de Ofício; 
II - 3332 - COFINS - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Outras 
Entidades a Pessoa Jurídica de Direito Privado - Lançamento de Ofício; 
III - 3360 - PIS/Pasep - Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e 
Outras Entidades a Pessoa Jurídica de Direito Privado - Lançamento de Ofício; e 
IV - 3375 - IRPJ  Retenção na Fonte sobre Pagamentos de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Outras 
Entidades a Pessoa Jurídica de Direito Privado - Lançamento de Ofício. 
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Nº 16 - Art. 1º A contribuição sobre prognósticos esportivos de direitos prescritos de entidades desportivas, nos termos 
dos §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, acrescentados pelo art. 1º da Medida Provisória nº 
229, de 17 de dezembro de 2004, deve ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), mediante a utilização do código para arrecadação de receita 4437 - Contribuição Sobre 
Prognósticos Esportivos - Direitos Prescritos de Entidades Desportivas. 
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
23. ATO Nº 33, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

(DJU 25/02/2005, Seção 1, pp. 817/818)  
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, resolve: 
regulamentar o modelo da capa plástica dos processos judiciais instituída pela Resolução Administrativa n° 1024/2004, 
como também sua utilização, nos seguintes termos: 
Art. 1º Os processos judiciais autuados na Justiça do Trabalho receberão protetores de capa confeccionados em material 
plástico, denominados capas plásticas, destinados a envolver a capa em cartolina em que estarão afixadas as peças que 
formam os autos. 
Art. 2° As capas plásticas, com formato e dimensões de acordo com o anexo I deste Ato, conterão uma bolsa frontal e 
um visor lateral. 
§ 1º A bolsa frontal destina-se a abrigar impresso contendo os principais dados cadastrais do processo. 
§ 2° O visor lateral, de uso facultativo pelos Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho, presta-se à inserção 
de rótulo indicando a classe e o número do processo, além do respectivo código de barras. 
Art. 3º A capa em cartolina, que ficará envolta pela capa plástica, será confeccionada na cor branca, devendo ostentar a 
representação gráfica das Armas Nacionais, seguindo-se, logo abaixo, as expressões "Poder Judiciário" e "Justiça do 
Trabalho", bem como a identificação do Tribunal de origem. 
Parágrafo único A capa em cartolina não poderá apresentar dimensões superiores a 47 centímetros de largura por 34 
centímetros de altura. 
Art. 4° Na reautuação, manter-se-á a capa original do processo, em cartolina branca, com a respectiva proteção plástica, 
inserindo-se, na bolsa frontal, impresso contendo os registros referentes aos dados de identificação do feito. 
Art. 5º No Tribunal Superior do Trabalho, o impresso relativo aos registros de autuação será elaborado em papel 
específico para impressão a laser, de acordo com o anexo II deste Ato, devendo conter, no mínimo, os seguintes dados: 
classe, número do processo e o respectivo código de barras (Campo 2);  
número de volumes do processo, de volumes de documentos e quantidade de apensos (Campo 3);  
a expressão, com destaque, "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL", quando for o caso, identificando-se o motivo (Lei nº 
10.741/2003, Massa Falida e Procedimento Sumaríssimo) (Campo 5);  
as expressões "Segredo de Justiça", "Menor" e "RA n°874/2002", quando for a hipótese (Campo 6); 
data de autuação do processo no TST, número do processo no TRT de origem e, se for o caso, a indicação da 
dependência, prevenção e tramitação conjunta (Campo 7), e 
nome das partes ou interessados e dos respectivos advogados (Campo 8). 
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Art. 6° O impresso e o rótulo serão confeccionados em cor distinta para cada classe de processo. 
Parágrafo único. Cada tribunal, no âmbito da sua competência, estipulará correspondência entre as cores e as classes 
dos processos, até que sobrevenha padronização em nível nacional. 
Art. 7° Arquivado o processo ou apensado a outro, as capas plásticas serão retiradas para reutilização em novos autos, 
fixando-se na capa de cartolina os impressos contidos na respectiva bolsa frontal. 
Art. 8° É vedado qualquer procedimento que provoque dano ou alteração das características da capa plástica, como 
perfuração ou afixação de etiquetas auto-adesivas. 
Art. 9º As capas plásticas utilizadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, cujo modelo seja diverso do definido no 
presente Ato, poderão continuar em uso até que pereçam. 
Art. 10 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 21 de fevereiro de 2005. 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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24. ATO Nº 34 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005. (DOU 25/02/2005, Seção 

1, p. 159) 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
considerando o disposto no Art. 85, § 3º, da Lei 10.934/2005, de 11 de agosto de 2004, resolve: 
Divulgar que corresponde a 1.713 cargos e funções vagos, o saldo das autorizações para provimento de cargos, 
empregos e funções, bem como admissões ou contratações de pessoal, a qualquer título, na Justiça do Trabalho, 
constantes do anexo VII, item II, da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004. 
VANTUIL ABDALA 
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25. AVISO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. (DOJ-RS 22/02/05, 1º Caderno, p. 79) 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2004/2005 
AVISO. Torno público, em atendimento ao disposto no item 9.9 do Edital do Concurso, que na sessão ordinária do 
Órgão Especial deste Tribunal do dia 25 de fevereiro de 2005, às 10 horas, será realizada a homologação e proclamação 
do resultado final do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto na Sessão Ordinária. 
Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2005.   
Fabiano de Castilhos Bertoluci  
JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO E DA COMISSÃO DE 
CONCURSO 
 


