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• CAPITULO I

DAS BASES DO CONCURSO

Art. 10 - De acordo cornos artigos 93 e 96 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, a habilitação para o provi-
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mento dos cargos de Juiz federal Substituto far-se-á mediante concurso
Público, na forMa déste regulamento e do edital da abertura.

	

Art. 20 - O concurso constará de: 	 . .
I	 - três provas escritas;	 •
II - sindicáncia	 da	 vida	 pregressa	 e

-investigação social; .
III - exame de saúde;
IV - exame psicotécnico;
V .- prova de títulos;
VI - prova oral.

1. - As próvas escritas e oral versarão Sobre as se-
guintes matérias:
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Direito ranstltucional;
Direito Civil;
Direito Comercial;
Direi.. Penal;
Direito Administrativo;
Direito Processual Civil;
Direito Processual Penal;
Direito Tributário;
Direito Internacional Público;
Direito Internacional Privado;
Direito Previdenciário;

5 22 - O programa das provas, elaborado pela Comissão
Examinadora a que se refere o art. 5R, consta em anexo ao edital de
abertura.

Art. 3a - Habil18304	 Habilitar-se-á ao provimento o candidato que,
• após a realização de todas as provas, optivar, na escala de zero a

18310	 dez, média aritmética ponderada igual ou superior a 6 (seis); atri-
buindo-se os seguintes pesas às provas:

18337	 I	 - primeira.prcha escrita'- peso um;
II - segunda prova escrita - peso dois;
III - terceira prove escrita - peso três;-
IV - prova de títulos - peso um;
V	 - prova oral - peso três.

12 - Ocorrerá eliminação automática do candidato que
não alcançar nota mínima 5 (cinco) em cada uma das provas escritas a
oral.

20 - Haverá arredondamento da nota final, para fim de
aprovação, até cinco décimos.

32 - A prova de títulos, embora mio e/iminatéria, fa-
rá parte integrante do cálculo da média aritmética ponderada a que se
refere o espgi deste artigo.

Art. 40 - O prazo de validade do concUrso será de dois
anos, contados a partir da data da respectiva homologação, podendo,

critério exclusivo do TRF-11 Região, ser prorrogado ume vez por igual
período.

Art. 50 - Por designação do Tribunal Pleno, será cons-
tituída Comissão Examinadora, que se incumbirá de todas as providên-
cias necessárias à realização do concurso.

Art. 62 - A divulgação do concurso será realizada me-
diante publicação de edital de abertura, expedido pelo Presidente da
Comissão Examinadora, do qual constarão a data do início e do término
do prazo para inscrição, o número de vagas existentes, o cronograma da
realização das provas, além dos nomes dos membros da Comissão e o lo-
cal de funcionamento desta.

1 . - A publicação do edital de abertura será feita
uma vez, por inteiro, no Diário da Justiça da União, Seção II.

20 - O edital de abertura será afixado em . todas as
SeOes Judiciárias, integrantes da 1. Região, bem como publicado, por
extrato, no Boletim da Justiça Federa/ do Diário Oficial dos respecti-
vos Estados.

32 - A critério da Comissão Examinadora, de acordo
com as possibilidades materiais, poderio ser utilizadas outras formas
de divulgação.

grt. 7. - O concurso será realizado na sede do TRF-/a
Região e/ou nas sedes das peç5es Judiciárias designadas pela Comissão
Examinadora:

'18283
18292
18302
18303

III-
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Tribunal Regional Federal

PresidênCia

RESOLUC40 NV 10, DE 19 DE JORRO DE 1992 .

• . O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIÃO, co
uso das atribuiçhes que-lhe confere o art. 21, item XXII, do Regimento
Interno e tendo em vista o que foi decidido nas Sess5es, Plenárias rea-
Iliadasam 4 e . 11 de junho dé 1992, resolve:

Art. 12 - APROVAR o Regulamento do Il Concurso Público de
Juiz Federal -Substituto oue integra esta Resoluçãa.

Aét. 22.- Esta ReSo/ução entra am Vigor na data de sua
pUblicação.

J0IE JOSE ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO
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18130 - • SEÇÃO II

CAPITULO II •

Di , COMISSA0 EXAMINADORA

DIÁRIO DA-JUSTIÇA	 SaluraomFEIRA,ZIA1/4 1992

orado e assinado por todos os membros, será enviado à Comissão Exami-
nadora no mesmo dia.

5 6* - A Comissão Examinadora permanecerá reunida, em
local previamente divulgado, quando da realização das provas escritas,
para dirimir as dúvidas porventura suscitadas durante o transcurso do
certame.Art. 8e - Cabe à Comissão Examinadora presidir a reali-

zação das provas escritas, oral e de títulos, formulor as questies,
argüir os candidatos, aferir os títulos e emitir os julgamentos me-
diante atribulei° de notas.

" Art. 91 - A Comissão Examinadora terá a seguinte compo-

r - três Juizes do TAF-1 . Região escolhidos
pelo Tribunal Pleno;

II - um Advogado militante, indicado pelo 	 Conse-
lho Federal da Ordem dos -Advogados do Brasil;

III - um Professor de Direito de Universidade Ofi-
cial ou reconhecida,	 preferencialmente do
Estado onde for realizado o concurso.

5 1* - AlComissio Examinadora será presidida pelo Juiz
mais antigo, dentre os indicados pelo Tribunal Pleno.

5 21 - Cada membro efetivo terá ria-suplente, da mesma
forma indicado . * designado.Art. 10 - A Comissão funcionará-com a presença de todos
as seus--membros efetivos.5 12 - Ocorrendo vaga, impedimento ou falta eventual de
membro da tamisai° Examinadora, será convocado o respectivo suplente.

• , 5 2* - O Presidente será substituído pelq.segundo mais
antigo Juiz dentre os membros efetivos. -

Art. 11 - A Secretaria do TAF-1 1 'Região dará apoio in-
tegral A Comiss22 Examinadora.

5 1* - Os trabalhos da Comissão Examinadora serão se-
cretariados por pessoa .designada pelo seu Presidente.

5 2* - O Presidente da ComiSsid.Eraminador a designará o
• local onde os timbalhos ,da ComiSsio serio desenvolvidos._

•
5. 3* - Serão lavradas atas das reuniões, com indicação

sintática dos assuntos para resguardo de sigilo.
Art. 12 - Nas Seções Judiciárias onde se realizarem as

provas escrita;, • Camiseiro Examinadora será representada por órgão
/peai denominado Comissão de Execução e Fiscalização, designada pelo
Presidente da Comisso- Examinadora, com a seguinte composição.

1 - Ou12 Federal-Diretor do Foro;
II - Procurador de República, indicado pelo Procu-

rador-Geral da República;. III - Advogado, indicado- pelo Conselho Seccional
-da,Ordem doa Advogados do.dresii;

"5 1* - A Comissão de Execução e Fiscalização será pre-
.sidida pelo Juiz Federal Diretor do Foro.

• 5 2a - Cada Membro efetivo terá -um suplente indicado e
designado-da -mesma. fórum..

5 3* - O Presidente da . Comissão de Execução e Fiscall-
•nilo terá como suplente o Juiz mais antigo. da respectiva Seção Judi-
ciária&

5 4e - Os envelopes lacrados e rubricados pela Comissão
Examinadora, contendo as questões, serão encaminhados ao Presidente da
Comissio ' de Execução e Fiscalização, que ds abrirá, no ato da realiza-
ção .da prova,' na presença dos, demais membros e dos candidatos.

5 5* - Entregues as provas pelos candidatos, a Comissão
de EXeCini0 e Fiscalizaçlo as rubricará e reunirá em envelope que, la-

CAPÍTULO III

DA INSCRIÇA0 PRELIMINAR

Art. 13 - A inscriçio preliminar será requerida ao Pre-
sidente da Comissão Examinadora, mediante o preenchimento aio formulá-
rio próprio, acompanhado da seguinte documentação;

I - prova de pagamento da taxa de inscrição;
II - prova de nacionalidade brasileira;
II/ - prova de quitação com as obrigações concer-

nentes ao serviço militat, se do sexo masculino;
IV - título de eleitor e prova de ter cumprido

seus deveres eleitorais;
,	 V - Cópia autenticada do diploma de bacharel em

Direito, devidamente registrado; 	 •	 '
VI - certidão revestida de fé pública que comprove

o efetivo exercício, por 2 (dois) anos, de advocacia, sem contar o •s-
tágio, ou de cargo para o qual se exija diploma de bacharel em Direi-
to. Art. I4 - O pedido da inscrieio poderá ser feito na Se-
cretaria do Concurso no TRF - l ã Região, na Secretaria Administrativa
de qualquer Seção Judiciária, ou na Secretaria de Vara do interior,
integrante da jurisdiçio da I s Rcglio.

5 12 - O candidato deverá declarar, no ato da inscri-
ção, a local de sua preferência para realização das provas escritas.

. f 2* - Ao candidato será fornecido comprovante da ;une,
sentação do pedido de inscrição.

5 3* - Rio será admitida inscrição condicional.
5 42 - O Secretário da- Comissão Examinadora, após con-

ferir a documentação apresentada e informar sobre sua regularidade, ou
não, encaminha-ia-á, no prazo de 3 (três) dias: 4 Comissão Examinado-
ra.	 .,

" 5 5* - O Presidente da Comissão Examinadora apreciará
os pedidos, indeferindo os que nio'estivetem devidamente . instruidos e
com a documentação completa.- .

CAPITULO IV

DAS PROVAS ESCRITAS

Art. 15 - O Presidente da Comissão Examinadora convoca-
rá, nominalmente, os candidatos regularmente inscritos para realizarem
• primeira prova escrita em dia, hora e local determinados, mediante
edital publicado no Diário da Justiça da União e no Boletim da Justiça
Federal, com antecedência de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo único - O Juiz Federal Diretor do Foro da Se-
ção Judiciária onde se realizar prova escrita fará publicar extrato do
edital convocatório dos candidatos, com a designação do dia, hora e
local determinados para realização da primeira prova escrita, no Bole-
tim da Justiça do Diário Oficial do Estado, que publicar o expediente
forense da Seçào.

Art. 16 - O tempo de duração da primeira prova escrita
será de 4 (quatro) horas e o das demais, de 5 (cinco) "horas, improrro-
gáveis.

Art. 17 - A primeira prova escrita constará de 100
(cem) questões objetivas, cke pronta resposta e apuração padronizada
pela Comissão Examinadora, versando matérias do concUrso.

5 1* - As questies terão o mesmo valor. Para ceda con-
junto de 3 (três) respostas erradas, descontar-se-á o valor de uma
resposta certa.

• 2* - As questões não respondidas não serio computadas
para qualquer efeito.

5 32 - Não será permitida, na primeira prova escrita,
nenhuma consulta.

Art. 18 - A segunda prova' escrita conaistirá de uma
dissertação sobre tema das matérias ii0 concurso, valendo 6 (seis) pon-
tos, e de duas perguntas, valendo 2 (dois) pontos cada uma.

Art. 19 - A terceira prova escrita consistirá de lavra-
tora de sentença, valendo 6 (seis) pontos, e dois problemas, °valendo 2
(dois) pontos cada um.

• Art. 20 - Permitir-se-á ao candidato, na segunda e ter-
ceira provas escritas, a consulta à legislação, desacompanharia de
qualquer anotação ou comentário.

Parágrafo único - Não será permitido o exame de Súmu-

las.
• . Art. 21 - Na redação de prova, o candidato usará tinta

indelével, azul ou preta, ou máquina de escrever própria.
Parágrafo único - Não será fornecido material aos can-

didatos.
Art. 22 - As provas escritas realizar-se-ão com inter-

valo mínimo de 'vinte dias.
Art. 23 - A Comissão Examinadora será responsável pelo

sigilo das provas escritas desde a elaboração das questões até a iden-
tificação da autoria e dos resultados perante o Tribunal.

Parágrafo único - Nas Seçies Judiciárias, incumbe à Co-
missão de Execução e Fiscalização assegurar o sigilo das provas.

Art. 24 - O candidato deverá preencher, de próprio pu-
nho e com bastante clareza, o quadro de identificaçio da prova, não se
admitindo rasuras.

5 I* - Preenchido o quadro de identificação, os fiscais
verificarão a coincidência entre as assinaturas do folheto de prova e
do cartão de identificação correspondente, colando a seguir os bordos
do quadro de identificação com a sobrecarta (em papel), conforme indi-
cação no local próprio.

siçio: •
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5 2. - É vedado ao candidata colocar, no corpo da pro-
va, seu nome, número de inscrição, assinatura, identificação da cidade
onde se realiza a prova ou qualquer outro sina/ que possa identifi-
ca-1o, sob pena de anulação da prova e conseqüente eliminação do con-
curso.

Art. 25 - A primeira prova escrita será avaliada por
meio eletrifico, cujé resultado será 'posteriormente validado pela Co-
missão Examinadora.

Parágrafo único - As notas atribuídas pelos examinado-
• res . serio recolhidas em envelope lacrado e rubricado pelos membros da
'Comissão, para posterior identificação.

Art. 26 - Apurados os resultados da /e prova escrita e
identificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5
(cinco), na escala de zero a dez, o presidente da Comissão Examinadora
fará publicar a relação dos habilitados a realizar a segunda prova es-
crita.

5 /1/ - No prazo de três dias, contados da publicação a
que se refere o maput deste artigo, o candidato poderá requerer vista
da prova, e, em igual prazo, apresentar impugnaçães. A Comissão Exami-
nadora, em cinco dias, manifestar-se-á sobre as mesmas.

5 21 - Não cabe recurso da decisão da Comissão "Examina-
doia.

5 52 .- OS riedidoade impugnaçbes devem ser motivados,
sob pena de não serem conhecidos. .

Art. 27 , Aplica-se às demais provas escritas o mesmo
procedimento previsto nos parágrafos do art. 26.

Art. 28 - Decididos os pedidos de revisão referentes à
segunda, e terceira provas escritas, a Presidente da Comissão Examina-'
dura fará publicai areladâo dos candidatos aprovados, para efeito de
inscrição definitiva; no prazo de 10 (dei) dias, a contar da publica-
ção do edital.

Parágrafo único - O edita/ conterá os pontos para prova
ora/.

•
CAPÍTULO V

DA INSCR/00 ounuipm ,g DOS EXAMES. DE SAÚDE E -PSICOTÉCNICO

Art. 29 - A ind'crição definitiva será requerida ao pre-
.sidente da ComidaAo Examinadora, mediante preenchimento de formulário
pióprio,, po prazo-de 10 (dez) dias,, a contar da Publicação do resulta-
daffiehcionaido, no art. 28.
• 5 I R - 0 pedido de inscrição, assinado pelo candidato
ou seu procurador, seta instruido COITO'

- certidão dos distribuidores criminais das Jus-
tiças Federal, Militar e iístadua/ doalpgares, em que haja residido nos
últimos 'cinco anos;

II - folha de antecedentes da Policia Federal e
Estadual, dos Estados onde haja residido nós últimos cinco anos;

/II - os títulos demonstrativos da capacidade que
'o candidato entenda devaa sar apreciados.

IV déclaração firmada pela candidato, da qual
conste que nunca foi indidiada em Inquérito policial ou processado
criminalmente eu, em caso dOntrailo, notícia específica da ocorrència,
acompanhada dos asclarecimantoa pertinentes.

- Quadro de atividades eventualmente desempenha-
das, coa exata indicação doa períodos e locais de atuação como juiz,
mimbro do Mibistirio Público, 'advogado ou titular de função tácni-
co-jUrldica, Pdb/lca ou privada, bem assim das principais autoridades
dom si quais senil:: ou atuou, eXplicitando-lhas os endereços atuais.

' 5 2s - Os' requerimentos poderão-ser entregues nos lo-
amais mencionados no art. 14.

Art. 30 - .Constituem-títulos, para efeito do artigo 29,
item III,'

I - trabalhos jurídicos elaborados pelo Candidato
no exerclelo de advocacia, judicatura, Minis-.
tériePúblicóauao desempenho de outra função
Públiea ou de emprego privado;

PI,: outros lieb0/bbd-juridicoi de autoria do can-
• didoto; dlo'preVistos no item anterior, tais

' coas llvréis, teses, monografias, artigos, etc;
Ill - a-participação celsa membro de banca examina-

dora para a 'magistério jurídico superior ou
para cargos da Magistratura, Ministério Públl-
co ou de assessoria jurídica;

- o eXerélcid,. 'por prazosuperiOr a dois anos,
de magistério jurídico' superior e de cargo

.público privativo de bacharel de Direito;
V - a aprovação em concurso de provas para cargo

de ensino jurídico superior, de judicatura, do
Ministério Públióo, de assessoria jurídica ou
para, 'nutras cargos públicos privativos de ba-
charel'em Direito;

VI - títulos, ou diplomas universitários, cujos Cer-
tificadoS, hajam sido expedidos com base em ve-
rificada° de aproveitamento de nó mínimo 360
(trezentos e sessenta) horas/aulas.

4 ta - os titulot referidos neste artigo serão apresen-
tado, sob índice e rim relação descritiva:-

a) os do item I, em exemplar datilografado ou impresso',
• comprovada a sua autenticidade;

b) os do Item II, em exemplar impresso ou datilografado
da obra, em tese, monografia ou artigo, comprovada a
autoria;

c) os' do Item III, mediante certidão passada pelo órgão
competente, com especificação do ato de designação,
da autoridade que o expediu, das disciplina(s) coa-
'minada(s) pelo candidato, inicio e término do . con-
curso;

d) os do item IV, em certidão que especifique a disci-
plina ensinada e o tempo durante o qual o candidato
a lecionou, , bem comi o cargo público e o tempo em
que o exerceu;

e) os do item V, em certidão que mencione a natureza
das provas exigidas e as notas da aprovação;

f) os do item VI, no original, em certidão de inteiro
teor ou fotocdpia autenticada. .

5 20 - Não constituem títulos:
I - a simples prova do desempenho de outros

cargos públicos ou de funçbes efetivas;
II - trabalhos que não sejam da autoria exclusiva

do candidato;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou

de boa conduta profissional.
Art. 31 - O candidato, ao apresentar seu pedido de Ins-

crição definitiva, receberá guia para submeter-se, 'no prazo de quinze
dias, aos exames de saúde e psicotéenico, de acordo com as instruçães
a serem fornecidas pela Secretaria da Comissão Examinadora,.

5 IR - A guia será fornecida pelo Secretário da Comia-
são Examinadora aos candidatos que prestaram as provas em Brasília-DF;
ou pelo Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária onde
as provas escritas foram realizadas.

5 20 - A falta de recebimento da gula ou o não compare-
cimento do candidato, nos dias designados . para a Inspeção de saúde ou
para a realização do exame psicotécnico, anarretarao Indeferimento da
inscrição definitiva.

' 5 31 - 0 exame de saúde apurar:Las condiçães de' higider
física e mental do candidato.

$ •11 - O exame psicotécnico avaliará as condiçOes psí-
quicas db candidato.

Art. 32 - O Secretário da Comissão Examinadora', de 'pos-
se de toda a documentação, procederá lie forma idêntica à- prevista no
art. 14,	 40,

Art. 33. - Anás a sindicAncia da vida-pregressa e inves-
tigação social dos candidatos, realizada, em trinta dias, pela Corre-
gedoria. da Justiça Federal do Tribunal, o Presidente dá Comissão Exa-
minadora admitirá ou rejeitará a inscrição, fundamentadamente. .

Parágrafo, única —A-Comissão-Examinadora- poderá ordenar
diligências Sobre a Vida pregressa, investigação social m -exames "de
saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato para ser ouvido em
sessão secreta ou submeter-se a exames complementares, correndo' por
conte da interessado as despesas de viagem, alimentação e. estado.

CAPÍTULO-VI

DA PROVA ORAL

Art. 34 - O Preaidente da Comissão -Examinadora convoca-
rá, por edital, coa candidatos que obtiverem Inscrição definitiva a
submeterem-se à prova oral, em Brasllia-OF, com Indicação de data, ho-
ra e local do sorteio do ponto e. da realização dai artaliçãés para' cada
grupo em que forem distribuídos.

la - O edital de convocação será, publicado com . snte-
cedéncia de, pelo Menos, 10 (dei) dias do inicio da prova.

§ 22 - A Comissão Examinadora preparará os ~tos para
as provas oram, dentro do programa geral, os. quais abrangerão as di-
versas matérias.

5 31 - Cada examinador disporá-de 10 (dez) minutos para;
argiligào e respostas do candidato.

§ 411 - dada membro da Comistadatribuirá amada 'candi-
dato nota ne escala de ' d (zero) a 10 (dez):	 •

5 52 , As notas serão recolhidas em envelope, que deve:,

ré ser lacrada e rubricado pelos examinadores. 	 •
5 • 611 - A nota final da prova ora/ correspondera à média

aritmética simples das 5 (cinco) notas -atribuídas pelos examinadoées.
Art. 35 - A prova oral será realizadraxclusivámente na

sede do TRF da la Região, correndo à conta dos candidatos as despesas
de locomoção, alimentação e estada. .

CAPITULO VII

	

DA PROVA DE TÍTULOS	 •

Art. 36 -•Divulgado o resultado da prova oral, a Comia,
sio Examinadora avaliará os títulos dos candidatos, de acordo mie os,
seguintes gabaritos:

a) de '0 (zero)' a 0,5 (cinco décimos) por trabalho jurí-
dico definido no,iten I, até o máximo de A (quatro) trabalhos, perft- .
rendo o total de 2,0 (dois inteiros).	 -

b) de p (zero) • 0,5 (cinco décimos) por trabalho jurí-
dico definido no item II, até o máximo de 4 (quatro) trabalhos, perfa-
zendo à total de 2,0 (dois inteiros).	 .

c) até 0,5 .(cincodécimos) pela participação como mem-
bro de Banca Examinadora definida nó item. II/.

d) até 0,5 (cinco déciies) por período letivo de efeti-
vo exercício de magistério ou por ano ,de cargo público, previsto no
item IV, até o máximo de 4 (quatro), 'Perfazendo o-total de 2;0 (dois
intairos).

e) até 0,5 (cinco décimos) por concurso em duè tenha
sido aprovado, nos termos do item' V, até o máximo de 5 (cinco) domar-
sos, perfazendo o tótal de 2,5 (dois inteiros e cinco décimos).

f) até, 0,5 (cinco décimos) por titulo ou diploma uni-
versitário, nos termos ' do item VI, até o máximo de 2 (dois) títulos',
perfazendo o total da 1,0 (um inteiro).

Art. 37 - Os candidatos"poderão, na forma dos §§ do
art. 26, apresentar impugnaçães.

CAPÍTULO VIII

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Art. 38 - Caberá à Comissão do Concurso apurar a clas-
sificação final dos candidatos aprovados, mediante utilização de média
aritmética ponderada, na forma do artigo 30 deste Regu/amento.

'	 Art. 39 - Os candidatos serio classificados em ardam
decrescente da média. final.

5 /R - Em caso de empate, resolver-se-á, sucessivamen-
te, pela prevalência das seguintes, notas:
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I	 - da prova oral;
II - da terceira prova escrita;
III - da segunda prova escrita;
IV - da prova de títulos;
V - da primeira prova escrita.

2* - persistindo o empate, for-se-á sorteio.
Art. 40- Apbrada a classificação final dos candidatos

*provados em todas, as fases do . certame, a Comissão Examinadora deverá
lavrar Ata de Encerramento de Concurso.

Art. 41 - Para efeito de homologação do resultado fi-
nal, • Comissão Examinadora encaminhará, ao Tribunal Pleno do TRF-1a
Regillo, • Até de Encerramento de Concurso e a relação dos candidatos
aprovados, dom as respectivas notas, em ordem decrescente.

Art. 42 • Homologada a classificação, o Presidente do
TRF-1 2 Região fará publicar a relação . dos aprovados.

Parágrafo único - Do edital constará também o número
atualizado de cargos vagos por Seção Judiciária, cujo provimento obe-
decer* às decesildades da Região, a critério do Tribunal.

Art. AS - Dentro de 5 (cinco) dias da publicação da ho-
mologaçao do concurso, os candidatos aprovados manifestarão, por es-
crito, ao Presidente de TRF-I s Região, até 3 (três) preferências por
Sigla Judiciária, onde houver vagas.

~intato único, - A Secretaria do Tribunal organizará o
quadro de preferências de acordo com • ordem de classificação dos
aprovados.

CAPITULO /X

DAS DISPOSiÇOES FINAIS

- Art. 44,- A publicação dos resultadds far-se-á no. Diá-
rio dá Justiçá da União; Seção II, e no Boletim da Justiça federa/
publicado no'Dierio Oficiei dos. respectivos Estados onde foram reali-
nadas as PrOvea:	 '

Art. 45 - A ausência do candidato à hora designada para
qualquer lotava implica-Sim elimplação.

lett. 46 Não haverá divulgaçiede elimlna0es, de in-
deferimento de inscriOles, eec de' resultados abaixo da média final mí-
nima.

Art. 41 - Todos os papéis referentes ao concurso serio
confiados; até a homologação do resultado final, guarda da Comissão
Eximi/lidera, que-os recolhe/ele arquivo do TRF-la Regido por período
igual ao da va lidade do cohcürso, sendo, após, destruidos.

Art.	 - O TIRF,la Região resolverá os, Casos omissos e
as dúvidas de interpretação deste Regulamento.

Art. 4e - Eite Regulamento será publicado no Diário da
Justiça' da •InIlo, Seçao II, e no Diário da Justiça dós Estados onde
'tette realizadás as provas.

• Despachos em.RecUrSoe Eidraordinádos:;Especiais
Subsecretaria do Plenário	 •

ince. ma 1201.04,18-6 - 110 (RE)
.	 I

- Rente.: Ministério Público Federal
~op te E. Fajardo 'Cavalcanti Albunuerque?

Reeda.:"Joedie Merques Ferreira
(adv.: Ulisses Gainon Caetano)

O1*pacher ,	 Vistos, etc.
. O reetteso extraordinerío, interposto com, arrimo nn

art. 102,, 111, , letra a, datonetituição'Federel, impugna deCisao (r.
e8), que, Invocando precedente do Colendó Supremo Tribunal Federal

na , 67.721-5-SP, in" D.J. de 7.12.89 - Seção I -\.pligs.
111.000-1.001), proclamou a ' incompetillnéia desta Corte Regional pare
proc bb bb *julgar Prefeito Municipal por infração penal praticade
contra interesse de autarquia federal -- o Instituto Niecional.do Se-
guro Sociál	 remeteedo o feito ao Egrégio Tribunal .de Justiça do

• latada de Cicia Girais.

Aleitem recorrente que "assim fazendo o r. acórdão In-
correu em ofenda aos arte. 29; VIII, 108 e 109, IV, da Conititulçaé
Federal, ensejando a abertura da vil do recurso extraordin drio, ex VI
do artigo 102, //1,'8, da mesma Carta . (f. 72).

-Das dispositivos que teriam sido daltratadoS, adengo,
em nasci°, ao art. 29, VIII, houve rei dubia„ ressentindo-se os de-
mais do'indlepensável Oreetiestionemento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Ainda Rugindo.° decisum recorrido é que teria lesionado implicitamente
d texto constitucional, "o prequestionamento se fez mediante a inter-
pásiçao . ddeeb eee ó e declatatórios, pare que se sugira a omissa° quanto

questão constitucional por ele não enfrentada" (R.T.J., 123/383).
De qualquer norte, porém, e jurisprudência do Colendn

SuOre glo Tribunal Federal já se firmou, em face da nova ordem constt-
teclohel, do sentido de que prevalece a competência especial dos Tri-
bunais de Justiça pe., o julgamento de ilícitos praticados por Pre-
feitos Municipais, iddepehdefltemente dá natureza da infração pene' x
eles imputada (v.g., HC na 87.721-5-SP, Rel.: Ministro Celso de lo.t_ •
10, in D.J. Me 7.12.69 - Seçao I - pOgs. 18.000 - 18.001; Ag nr
140.226-1/040, Rel.: Mihistto Néri da Silveira, in D.J. de 4.6.07
Seçio' '1 - pága. 8.315-8.316).

•

Com estas rez8es, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília-DF., 17 de junho de 1992.

Juiz JOSÉ Amsamo DE FIGUEIREDO SANTIAGO
Presidente

Subsecretaria da Quarta Turma

89.01.10470-4 / MO AED
RECTE	 CCO-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA
ADV	 LUIZ ALBERTO BETTIOL, FAICAL, BARACAT E OUTROS
RECDO	 : FAZENDA NACIONAL
PROCUR.	 : GILDA MARIA FREIRE GARCIA E OUTROS

No processo acima relacionado, o Esmo. Sr. Juiz Presidente mirou os
seguintes despachos:

Despacho;	 Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial, tolerado no art. 105,

inciso III, alínea c da Constituição da República, manifestado contra
r. decisão de Turma desta Corte de Justiça Regional, que, na linha do
entendimento firmado pelo Plenário na Argüição de /nconstitucionali-
dade suscitada nos autos da REO no 89.01.10470-4-HG, proclamou a le-
gitimidade das alteraçbes determinadas pelos Decretos-leis nos 2.445
e 2.449/88, relativas ao Programa de Integração Social (PIS).

O v. acórdlio recorrido endossou os fundamentos deduzi-
dos no paradigma nele mencionado (AI na REO na 89.01.10478-4-MG, Re-
lator p/ acórdão: Juiz Aidir Passarinho Júnior), os quais se acham
concentrados na ementa abaixo, verbis:*

.TRIBUTARIO. PIS. MODIFICAÇÃO DE BASE DE CALCULO.
. REDUÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DE

ALIQUOTAS. DECRETOS-LEIS NeS 2.445 E 2.449/88.
CONSTITUCIONALIDADE.	 •
I - O PIS é uma contribuição social e re go um
tributo, mio se lhe aplicando, conseqüentemente,
o principio constitucional da anterioridade (srt.
153, parégrato 29 da Carta de 67/69), nem • res-
trição prevista no art. 21, parágrafo I*, que se
refere a imposto, caso diverso do PiS. Preceden-
tes do STF.

II - As altetaçães determinadas pelos Decre-
to-leis nes 2.445 e 2.449/88 dispensam lei com-
plementar, tia que esta só se reveste de tal ca-
teter em relação h matéria cujo legramento ia-
prescinde, por exp rrrrr determinação constitucio-
nal, de tratamento legislativo especial. Ademais,
• _regra do art. 62, derive° 2* da Carta de' 1969
referia-se exclusivamente a tributos, o que o PIS
deixou de ser após a Emenda Constitucional,/ na
08/77.

II/ - O PIS, face a sua natureza, errecadação,
gentio e objetivos, constitui matéria de finan-
ças públicas, podendo ser tratado através de de-
creto-lei, nos termos do art. 55, inciso /I da
constituição passada.

IV - Não descaracteriza o PIS, de modo a tornar
inconstitucional a sua exação, o fato de • nova
base de cálculo estabelecida pelos Derretas-leis
nas. 2.445 e 2.449/88 rolo representar especifica-
mente o lucro, porém a receita operacional bruta,
desde que a empresa tenha lucro e que este com-
porte o recolhimento do PIS. Precedentes da pró-
pria legislação complementar e regulamento do
PIS, que determinavam que parte do regolhimehto
teria como bane o faturamento da empresa.

3 - As metes de urgência ou de intéresse
público relevante são de juizo exclusivo do Pre-
sidente da Republica, cabendo ao Congresso Nacio-
nal, que disptle de meios e elementos para discu-
tir tais aspectos, considerá-las ou mio co curso
do prazo de sessenta dias previsto no art. 55,
parágrafo único da constituição anterior, tornan-
do-se superada a questa° com a aproveçllo, expli-
cita ou implícita, do decreto-lei pelo Legislati-
vo. Impossibilidade até material de a Poder Judi-
ciário questionar a existência ou não da urgência
ou relevância do interesse público dada a falta
de acesso aos elementos concretos e face, ainda,

subjetividade que o tema encerra.

VI - O Ato das Disposiçtles Constitucionais Tran-
sitórias, art. 25, parágrafo Ia, incisos I e II,
inexige sejam os decretos-leis aprovados pelo
Congresso Nacional no prazo de cento e oitenta
dias • contar da promulgação da Constituição de
1988, mas, sim, que haja • sua apreciaçllo dentro
daquele lapso temporal, fato ocorrente na espé-
cie.

VII - Diversidade de fundamentos em votos majori-
tários.

VIII- . Argülçao de /nconstitucionalidade rejeita-
da."

Sustenta • recorrente, exclusivamente, dissenso preto-
riano.

É indiscutível a razoabilidade do decisum impugnado,
na medida em que encontra respaldo em respeitáveis pronunciamentos
jurisprodencials (AI (Ag Reg.) no 96.932 - SP, Re/. Min. Alfredo Bu-
zaid, DJU de 17.08.84; RE no 103.089, Rel. Mln. Aldir Passarinho, DJU
de 15.04.88; ARS no 92.485 - RJ, Rel. Min. José Dantas, DJU de
11.09.81) e doutrinários (Puir. Ruy Barbosa Nogueira, Min. A/lomar
Baleeiro e Prof. Manoel GonçalVes Ferreira Filho).
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