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 EMENDAS  CONSTITUCIONAIS   

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  62.

Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 
do art.  60 da Constituição Federal,  promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:
Art.  1º  O art.  100 da Constituição Federal  passa a vigorar  com a seguinte 
redação:
“Art.  100.  Os  pagamentos  devidos  pelas  Fazendas  Públicas  Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente  na  ordem cronológica  de  apresentação dos precatórios  e  à 
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de 
salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações,benefícios 
previdenciários  e  indenizações  por  morte  ou  por  invalidez,  fundadas  em 
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e 
serão pagos com preferência  sobre  todos os  demais  débitos,  exceto  sobre 
aqueles referidos no § 2º deste artigo.
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) 
anos  de  idade  ou  mais  na  data  de  expedição  do  precatório,  ou  sejam 
portadores  de  doença  grave,  definidos  na  forma  da  lei,  serão  pagos  com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do 
fixado  em  lei  para  os  fins  do  disposto  no  §  3º  deste  artigo,  admitido  o 
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório.
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios 
não  se  aplica  aos  pagamentos  de  obrigações  definidas  em  leis  como  de 
pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado.
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, 
valores  distintos  às  entidades  de  direito  público,  segundo  as  diferentes 
capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do 
regime geral de previdência social.
§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de 
verba  necessária  ao  pagamento  de  seus  débitos,  oriundos  de  sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 
1º de julho, fazendo-se o
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus
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valores atualizados monetariamente.
§  6º  As  dotações  orçamentárias  e  os  créditos  abertos  serão  consignados 
diretamente  ao  Poder  Judiciário,  cabendo  ao  Presidente  do  Tribunal  que 
proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a 
requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de 
seu  direito  de  precedência  ou  de  não  alocação  orçamentária  do  valor 
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, 
retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime 
de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de 
Justiça.
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares 
de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 
execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º 
deste artigo.
§  9º  No  momento  da  expedição  dos  precatórios,  independentemente  de 
regulamentação,  deles  deverá  ser  abatido,  a  título  de  compensação,  valor 
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e 
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas 
parcelas  vincendas  de  parcelamentos,  ressalvados  aqueles  cuja  execução 
esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 
§  10.  Antes  da  expedição  dos  precatórios,  o  Tribunal  solicitará  à  Fazenda 
Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do 
direito  de  abatimento,  informação  sobre  os  débitos  que  preencham  as 
condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos.
§  11.  É  facultada  ao  credor,  conforme  estabelecido  em  lei  da  entidade 
federativa  devedora,  a  entrega  de  créditos  em precatórios  para  compra  de 
imóveis públicos do respectivo ente federado.
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de 
valores  de  requisitórios,  após  sua  expedição,  até  o  efetivo  pagamento, 
independentemente  de  sua  natureza,  será  feita  pelo  índice  oficial  de 
remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação 
da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre 
a  caderneta  de  poupança,  ficando  excluída  a  incidência  de  juros 
compensatórios.
§  13.  O  credor  poderá  ceder,  total  ou  parcialmente,  seus  créditos  em 
precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não 
se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, 
por  meio  de  petição  protocolizada,  ao  tribunal  de  origem  e  à  entidade 
devedora.
§  15.  Sem  prejuízo  do  disposto  neste  artigo,  lei  complementar  a  esta 
Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de 
crédito  de  precatórios  de  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  dispondo 
sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.
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§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, 
oriundos  de  precatórios,  de  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios, 
refinanciando-os diretamente.”(NR)
Art.  2º  O  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  passa  a  vigorar 
acrescido do seguinte art. 97:
“Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 
da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na 
data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação 
de  precatórios  vencidos,  relativos  às  suas  administrações  direta  e  indireta, 
inclusive  os  emitidos  durante  o  período  de  vigência  do  regime  especial 
instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a 
seguir  estabelecidas,  sendo  inaplicável  o  disposto  no  art.  100  desta 
Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem 
prejuízo  dos  acordos  de  juízos  conciliatórios  já  formalizados  na  data  de 
promulgação desta Emenda Constitucional.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial 
de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:
I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou
II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso 
em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º 
deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, 
acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e
de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta 
de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros 
compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos 
restantes no regime especial de pagamento.
§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os 
Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  devedores  depositarão 
mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do 
valor  calculado  percentualmente  sobre  as  respectivas  receitas  correntes 
líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que 
esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo 
até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será:
I - para os Estados e para o Distrito Federal:
a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo 
estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 
corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente 
líquida;
b) de, no mínimo, 2% (dois por cento),  para os Estados das regiões Sul  e 
Sudeste,  cujo  estoque  de  precatórios  pendentes  das  suas  administrações 
direta  e  indireta  corresponder  a  mais  de  35% (trinta  e  cinco por  cento)  da 
receita corrente líquida;
II - para Municípios:
a)  de,  no  mínimo,  1% (um por  cento),  para  Municípios  das  regiões  Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas 
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administrações direta  e  indireta  corresponder  a  até  35% (trinta  e  cinco  por 
cento) da receita corrente líquida;
b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios 
das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas 
administrações direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por 
cento) da receita corrente líquida.
§ 3º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este 
artigo,  o  somatório  das  receitas  tributárias,  patrimoniais,  industriais, 
agropecuárias,  de  contribuições  e  de  serviços,  transferências  correntes  e 
outras  receitas  correntes,  incluindo  as  oriundas  do  §  1º  do  art.  20  da 
Constituição  Federal,  verificado  no  período  compreendido  pelo  mês  de 
referência  e  os  11  (onze)  meses  anteriores,  excluídas  as  duplicidades,  e 
deduzidas:
I  -  nos  Estados,  as  parcelas  entregues  aos  Municípios  por  determinação 
constitucional;
II  -  nos  Estados,  no  Distrito  Federal  e  nos  Municípios,  a  contribuição  dos 
servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as 
receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 
da Constituição Federal.
§ 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo 
Tribunal  de  Justiça  local,  para  pagamento  de  precatórios  expedidos  pelos 
tribunais.
§ 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º 
deste artigo não poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios 
devedores.
§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 
1º e 2º deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem 
cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, 
para os requisitórios do mesmo ano e no § 2º do art. 100, para requisitórios de 
todos os anos.
§ 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica 
entre  2  (dois)  precatórios,  pagar-se-á  primeiramente  o  precatório  de  menor 
valor.
§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por 
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, 
obedecendo  à  seguinte  forma,  que  poderá  ser  aplicada  isoladamente  ou 
simultaneamente:
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 
6° e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;
III  -  destinados a  pagamento por  acordo direto  com os credores,  na  forma 
estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e 
forma de funcionamento de câmara de conciliação.
§ 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo:
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I - serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade 
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo  Banco Central  do 
Brasil;
II  -  admitirão  a  habilitação  de  precatórios,  ou  parcela  de  cada  precatório 
indicada pelo  seu detentor,  em relação aos quais  não esteja  pendente,  no 
âmbito  do  Poder  Judiciário,  recurso  ou  impugnação  de  qualquer  natureza, 
permitida  por  iniciativa  do  Poder  Executivo  a  compensação  com  débitos 
líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor 
originário  pela  Fazenda  Pública  devedora  até  a  data  da  expedição  do 
precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos 
da legislação, ou que já tenham sido objeto de abatimento nos termos do § 9º 
do art. 100 da Constituição Federal;
III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo 
respectivo ente federativo devedor;
IV  -  considerarão automaticamente  habilitado o credor  que satisfaça  o  que 
consta no inciso II;
V  -  serão  realizados  tantas  vezes  quanto  necessário  em  função  do  valor 
disponível;
VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com 
deságio sobre o valor desta;
VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado 
cumulado ou não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de 
deságio, podendo ser fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser 
definido em edital;
VIII - o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para 
cada leilão;
IX  -  a  quitação  parcial  dos  precatórios  será  homologada  pelo  respectivo 
Tribunal que o expediu.
§ 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 
II do § 1º e os §§ 2º e 6º deste artigo:
I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e 
Municípios devedores, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, 
até o limite do valor não liberado;
II  -  constituir-se-á,  alternativamente,  por  ordem  do  Presidente  do  Tribunal 
requerido, em favor dos credores de precatórios,
contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito líquido e certo, 
autoaplicável  e  independentemente  de  regulamentação,  à  compensação 
automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo 
saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder liberatório do 
pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, até 
onde se compensarem;
III  -  o  chefe  do  Poder  Executivo  responderá  na  forma  da  legislação  de 
responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; 
IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora:
a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno;
b) ficará impedida de receber transferências voluntárias;
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V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados 
e  do  Distrito  Federal  e  ao  Fundo  de  Participação  dos  Municípios,  e  os 
depositará  nas  contas  especiais  referidas  no  §  1º,  devendo  sua  utilização 
obedecer ao que prescreve o § 5º, ambos deste artigo. 
§ 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, 
admite-se o desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do 
precatório, por credor, e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, 
não se aplicando,  neste caso,  a regra do § 3º  do art.  100 da Constituição 
Federal.
§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 
180  (cento  e  oitenta)  dias,  contados  da data  de  publicação  desta  Emenda 
Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor 
de:
I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.
§ 13.  Enquanto Estados,  Distrito  Federal  e Municípios devedores estiverem 
realizando  pagamentos  de  precatórios  pelo  regime  especial,  não  poderão 
sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam o inciso II do § 1º e o § 2º deste artigo.
§ 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º 
vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior  ao valor dos 
recursos vinculados, nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo 
de até 15 (quinze) anos, no caso da opção prevista no inciso II do § 1º.
§ 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das 
Disposições  Constitucionais  Transitórias  e  ainda  pendentes  de  pagamento 
ingressarão no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas 
relativas  a  cada  precatório,  bem  como  o  saldo  dos  acordos  judiciais  e 
extrajudiciais.
§ 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de 
valores de requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua 
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando
excluída a incidência de juros compensatórios.
§ 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição 
Federal será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista 
nos §§ 6º e 7º ou nos incisos I, II e III do § 8° deste artigo, devendo os valores 
dispendidos para o atendimento do disposto no § 2º do art. 100 da Constituição 
Federal serem computados para efeito do § 6º deste artigo.
§  18.  Durante  a  vigência  do  regime  especial  a  que  se  refere  este  artigo, 
gozarão também da preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de 
precatórios que tenham completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da 
promulgação desta Emenda Constitucional."
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Art. 3º A implantação do regime de pagamento criado pelo art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais  Transitórias  deverá  ocorrer  no prazo de até 90 
(noventa dias), contados da data da publicação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no art. 100 
da Constituição Federal:
I - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1º do art. 97 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios 
devidos for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento;
II - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1º do art. 97 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo.
Art. 5º Ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da 
promulgação  desta  Emenda  Constitucional,  independentemente  da 
concordância da entidade devedora.
Art.  6º  Ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios 
com  tributos  vencidos  até  31  de  outubro  de  2009  da  entidade  devedora, 
efetuadas na forma do disposto no § 2º do art. 78 do ADCT, realizadas antes 
da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 9 de dezembro de 2009.

L E I S

LEI Nº 12.115, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 (DOU 11.12.2009)

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
das  Justiças  Eleitoral  e  do  Trabalho  e  de  diversos  órgãos  do  Poder 
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 38.168.091,00 para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei 
no 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor das Justiças Eleitoral e do 
Trabalho e de diversos órgãos do Poder  Executivo, crédito suplementar no 
valor global de R$ 38.168.091,00 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e oito 
mil, noventa e um reais), para atender à programação constante do Anexo I 
desta Lei.
Art.  2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.  1º 
decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado 
no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,  10  de  dezembro  de  2009;  188o  da  Independência  e  121o  da 
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
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LEI Nº 12.125, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Acrescenta parágrafo ao art. 1.050 da Lei no  5.869, de 11 de janeiro de 
1973  (Código  de  Processo  Civil),  para  dispensar,  nos  embargos  de 
terceiro, a citação pessoal.

O  VICE-PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  exercício  do  cargo  de 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.  1o  Esta  Lei  torna  dispensável,  na  hipótese  que  menciona,  a  citação 
pessoal  do  embargado  para  responder  à  petição  inicial  dos  embargos  de 
terceiro.
Art.  2o  O art.  1.050 da Lei no  5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:
"Art. 1.050. ..............................................................................
..........................................................................................................
§ 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído 
nos autos da ação principal." (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Tarso Genro

D E C R E T O S 

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Supremo Tribunal Federal, das Justiças Militar da União, Eleitoral e do 
Trabalho, de diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a 
Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  crédito  suplementar  no  valor 
global de R$ 43.714.501,00, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4o, 
incisos  I,  alínea "a",  e  XVII,  e  §  1o,  inciso  II,  da  Lei  no  11.897,  de  30  de 
dezembro de 2008,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei 
no  11.897,  de  30  de  dezembro  de  2008),  em  favor  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  das Justiças Militar  da União,  Eleitoral  e  do Trabalho,  de diversos 
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órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, crédito suplementar no valor global de R$ 43.714.501,00 (quarenta 
e três milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e um reais), para atender 
à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2o  Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1o 
decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado 
no Anexo II deste Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

** ANEXO (VIDE LEGISLAÇÃO)

DECRETO Nº  7.030, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 .

Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída 
em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84,  inciso  IV,  da  Constituição,  e  Considerando  que  o  Congresso  Nacional 
aprovou, por meio do Decreto Legislativo no  496, de 17 de julho de 2009, a 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de
1969, com reserva aos Artigos 25 e 66; Considerando que o Governo brasileiro 
depositou  o  instrumento  de  ratificação  da  referida  Convenção  junto  ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2009;

D E C R E T A :
Art. 1º  A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 
de  maio  de  1969,  com reserva  aos Artigos  25  e  66,  apensa por  cópia  ao 
presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se 
contém.
Art. 2º  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos 
ou  compromissos  gravosos  ao  patrimônio  nacional,  nos  termos  do  art.  49, 
inciso I, da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da 
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio de Aguiar Patriota
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CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS
Os Estados Partes na presente Convenção, Considerando o papel fundamental 
dos  tratados  na  história  das  relações  internacionais,  Reconhecendo  a 
importância cada vez maior dos tratados como fonte do Direito Internacional e 
como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as nações, quaisquer 
que  sejam  seus  sistemas  constitucionais  e  sociais,  Constatando  que  os 
princípios do livre consentimento e da boa fé e a regra pacta sunt servanda são 
universalmente  reconhecidos,  Afirmando  que  as  controvérsias  relativas  aos 
tratados,  tais  como  outras  controvérsias  internacionais,  devem  ser 
solucionadas  por  meios  pacíficos  e  de  conformidade  com os  princípios  da 
Justiça e do Direito Internacional, Recordando a determinação dos povos das 
Nações Unidas de criar condições necessárias à manutenção da Justiça e do 
respeito às obrigações decorrentes dos tratados, Conscientes dos princípios de 
Direito Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas, tais como os 
princípios  da  igualdade  de  direitos  e  da  autodeterminação  dos  povos,  da 
igualdade  soberana  e  da  independência  de  todos  os  Estados,  da  não-
intervenção nos assuntos internos dos Estados, da proibição da ameaça ou do 
emprego da força e do respeito universal e observância dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais  para todos,  acreditando que a codificação e o 
desenvolvimento progressivo do direito dos tratados alcançados na presente 
Convenção  promoverão  os  propósitos  das  Nações  Unidas  enunciados  na 
Carta,  que  são  a  manutenção  da  paz  e  da  segurança  internacionais,  o 
desenvolvimento das relações amistosas e a consecução da cooperação entre 
as nações, Afirmando que as regras do Direito Internacional consuetudinário 
continuarão a reger as questões não reguladas pelas disposições da presente 
Convenção.
Convieram no seguinte:
PARTE I
Introdução
Artigo 1
Âmbito da Presente Convenção
A presente Convenção aplica-se aos tratados entre Estados.
Artigo 2
Expressões Empregadas
1. Para os fins da presente Convenção:
a)  "tratado"  significa  um  acordo  internacional  concluído  por  escrito  entre 
Estados e regido pelo  Direito  Internacional,  quer  conste de um instrumento 
único,  quer  de  dois  ou  mais  instrumentos  conexos,  qualquer  que  seja  sua 
denominação específica;
b)  "ratificação",  "aceitação",  "aprovação"  e  "adesão"  significam,  conforme o 
caso, o ato internacional assim denominado pelo qual um Estado estabelece no 
plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado;
c)  "plenos  poderes"  significa  um  documento  expedido  pela  autoridade 
competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas 
para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de 
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um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um 
tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado;
d)  "reserva"  significa  uma  declaração  unilateral,  qualquer  que  seja  a  sua 
redação ou denominação, feita por um Estado ao
assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo 
de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua 
aplicação  a  esse  Estado;  e)  "Estado  negociador"  significa  um  Estado  que 
participou na elaboração e na adoção do texto do tratado;
f) "Estado contratante" significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo 
tratado, tenha ou não o tratado entrado em vigor;
g) "parte" significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado e em 
relação ao qual este esteja em vigor;
h) "terceiro Estado" significa um Estado que não é parte no tratado;
i) "organização internacional" significa uma organização intergovernamental.
2.  As  disposições  do  parágrafo  1  relativas  às  expressões  empregadas  na 
presente Convenção não prejudicam o emprego dessas expressões, nem os 
significados  que  lhes  possam ser  dados  na  legislação  interna  de  qualquer 
Estado.
Artigo 3
Acordos Internacionais Excluídos do Âmbito da Presente Convenção. 
O  fato  de  a  presente  Convenção  não  se  aplicar  a  acordos  internacionais 
concluídos entre Estados e outros sujeitos de Direito Internacional,  ou entre 
estes outros sujeitos de Direito Internacional, ou a acordos internacionais que 
não sejam concluídos por escrito, não prejudicará:
a) a eficácia jurídica desses acordos;
b) a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente 
Convenção  às  quais  estariam  sujeitos  em  virtude  do  Direito  Internacional, 
independentemente da Convenção;
c) a aplicação da Convenção às relações entre Estados, reguladas em acordos 
internacionais  em  que  sejam  igualmente  partes  outros  sujeitos  de  Direito 
Internacional.
Artigo 4
Irretroatividade  da  Presente  Convenção  Sem  prejuízo  da  aplicação  de 
quaisquer  regras  enunciadas  na  presente  Convenção  a  que  os  tratados 
estariam sujeitos em virtude do Direito Internacional,  independentemente da 
Convenção,  esta  somente  se  aplicará  aos  tratados concluídos  por  Estados 
após sua entrada em vigor em relação a esses Estados.
Artigo 5
Tratados Constitutivos de Organizações Internacionais e Tratados Adotados no 
Âmbito de uma Organização Internacional 
A  presente  Convenção  aplica-se  a  todo  tratado  que  seja  o  instrumento 
constitutivo  de  uma organização  internacional  e  a  todo  tratado  adotado  no 
âmbito de uma organização internacional, sem prejuízo de quaisquer normas 
relevantes da organização.
PARTE II
Conclusão e Entrada em Vigor de Tratados 
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SEÇÃO 1
Conclusão de Tratados
Artigo 6
Capacidade dos Estados para Concluir Tratados
Todo Estado tem capacidade para concluir tratados.
Artigo 7
Plenos Poderes
1. Uma pessoa é considerada representante de um Estado para a adoção ou 
autenticação do texto de um tratado ou para expressar o consentimento do 
Estado em obrigar-se por um tratado se:
a) apresentar plenos poderes apropriados; ou 
b) a prática dos Estados interessados ou outras circunstâncias indicarem que a 
intenção do Estado era considerar essa pessoa seu representante para esses 
fins e dispensar os plenos poderes.
2.  Em  virtude  de  suas  funções  e  independentemente  da  apresentação  de 
plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado:
a) os Chefes de Estado, os Chefes de Governo e os Ministros das Relações 
Exteriores, para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um 
tratado;
b) os Chefes de missão diplomática, para a adoção do texto de um tratado 
entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados;
c) os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou 
organização internacional ou um de seus órgãos, para a adoção do texto de um 
tratado em tal conferência, organização ou órgão.
Artigo 8
Confirmação Posterior de um Ato Praticado sem Autorização 
Um ato relativo à conclusão de um tratado praticado por uma pessoa que, nos 
termos do artigo 7, não pode ser considerada representante de um Estado para 
esse  fim  não  produz  efeitos  jurídicos,  a  não  ser  que  seja  confirmado, 
posteriormente, por esse Estado.
Artigo 9
Adoção do Texto
1.  A adoção do texto  do tratado efetua-se pelo  consentimento de todos os 
Estados que participam da sua elaboração, exceto quando se aplica o disposto 
no parágrafo 2.
2. A adoção do texto de um tratado numa conferência internacional efetua-se 
pela maioria de dois terços dos Estados presentes e votantes, salvo se esses 
Estados, pela mesma maioria, decidirem aplicar uma regra diversa.
Artigo 10
Autenticação do Texto
O texto de um tratado é considerado autêntico e definitivo:
a) mediante o processo previsto no texto ou acordado pelos
Estados que participam da sua elaboração; ou
b) na ausência de tal processo, pela assinatura, assinatura ad referendum ou 
rubrica, pelos representantes desses Estados, do texto do tratado ou da Ata 
Final da Conferência que incorporar o referido texto.
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Artigo 11
Meios de Manifestar Consentimento em Obrigar-se por um Tratado 
O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-
se pela assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, 
aceitação,  aprovação ou adesão,  ou  por  quaisquer  outros  meios,  se  assim 
acordado.
Artigo 12
Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela Assinatura
1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se 
pela assinatura do representante desse Estado:
a) quando o tratado dispõe que a assinatura terá esse efeito;
b) quando se estabeleça, de outra forma, que os Estados
negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito; ou
c) quando a intenção do Estado interessado em dar esse
efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante
ou tenha sido manifestada durante a negociação.
2. Para os efeitos do parágrafo 1:
a) a rubrica de um texto tem o valor de assinatura do tratado, quando ficar 
estabelecido que os Estados negociadores nisso concordaram;
b) a assinatura ad referendum de um tratado pelo representante de um Estado, 
quando confirmada por esse Estado, vale como assinatura definitiva do tratado.
Artigo 13
Consentimento  em Obrigar-se  por  um Tratado  Manifestado  pela  Troca  dos 
seus Instrumentos Constitutivos 
O consentimento dos Estados em se obrigarem por um tratado, constituído por 
instrumentos trocados entre eles, manifesta-se por essa troca:
a) quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito; ou
b) quando fique estabelecido, por outra forma, que esses 
Estados acordaram em que a troca dos instrumentos produziria esse efeito.
Artigo 14
Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela Ratificação, 
Aceitação ou Aprovação
1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se 
pela ratificação: 
a)  quando  o  tratado  disponha  que  esse  consentimento  se  manifeste  pela 
ratificação;
b)  quando,  por  outra  forma,  se  estabeleça  que  os  Estados  negociadores 
acordaram em que a ratificação seja exigida;
c)  quando  o  representante  do  Estado  tenha  assinado  o  tratado  sujeito  a 
ratificação; ou
d) quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação 
decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada 
durante a negociação.
2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se 
pela  aceitação  ou  aprovação  em  condições  análogas  às  aplicáveis  à 
ratificação.
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Artigo 15
Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela Adesão 
O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela 
adesão:
a) quando esse tratado disponha que tal consentimento pode ser manifestado, 
por esse Estado, pela adesão;.
b)  quando,  por  outra  forma,  se  estabeleça  que  os  Estados  negociadores 
acordaram em que tal consentimento pode ser manifestado, por esse Estado, 
pela adesão; ou
c) quando todas as partes acordaram posteriormente em que tal consentimento 
pode ser manifestado, por esse Estado, pela adesão.
Artigo 16
Troca ou Depósito dos Instrumentos de Ratificação, Aceitação, Aprovação ou 
Adesão A não ser que o tratado disponha diversamente, os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de 
um Estado em obrigar-se por um tratado por ocasião:
a) da sua troca entre os Estados contratantes;
b) do seu depósito junto ao depositário; ou
c) da sua notificação aos Estados contratantes ou ao depositário, se assim for 
convencionado.
Artigo 17
Consentimento  em  Obrigar-se  por  Parte  de  um  Tratado  e  Escolha  entre 
Disposições Diferentes
1.  Sem prejuízo  do  disposto  nos  artigos  19  a  23,  o  consentimento  de  um 
Estado em obrigar-se por parte de um tratado só produz efeito se o tratado o 
permitir ou se outros Estados contratantes nisso acordarem.
2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que permite a 
escolha entre disposições diferentes só produz efeito se as disposições a que 
se refere o consentimento forem claramente indicadas.
Artigo 18
Obrigação de Não Frustrar o Objeto e Finalidade de um Tratado antes de sua 
Entrada em Vigor Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que 
frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando:
a) tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva 
de ratificação, aceitação ou aprovação,  enquanto não tiver  manifestado sua 
intenção de não se tornar parte no tratado; ou
b) tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período 
que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser 
indevidamente retardada.
SEÇÃO 2
Reservas
Artigo 19
Formulação de Reservas
Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele 
aderir, formular uma reserva, a não ser que:
a) a reserva seja proibida pelo tratado;
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b) o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas
reservas, entre as quais não figure a reserva em questão; ou
c) nos casos não previstos nas alíneas a e b, a reserva seja incompatível com 
o objeto e a finalidade do tratado.
Artigo 20
Aceitação de Reservas e Objeções às Reservas
1. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer 
aceitação posterior pelos outros Estados contratantes, a não ser que o tratado 
assim disponha.
2.  Quando  se  infere  do  número  limitado  dos  Estados  negociadores,  assim 
como do  objeto  e  da  finalidade  do  tratado,  que  a  aplicação  do  tratado  na 
íntegra entre todas as partes é condição essencial para o consentimento de 
cada uma delas em obrigar-se pelo tratado, uma reserva requer a aceitação de 
todas as partes.
3. Quando o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a 
reserva exige a aceitação do órgão competente da organização, a não ser que 
o tratado disponha diversamente.
4.  Nos  casos  não previstos  nos parágrafos  precedentes  e  a  menos  que  o 
tratado disponha de outra forma:
a) a aceitação de uma reserva por outro Estado contratante torna o Estado 
autor da reserva parte no tratado em relação àquele outro Estado, se o tratado 
está em vigor ou quando entrar em vigor para esses Estados;
b) a objeção feita a uma reserva por outro Estado contratante não impede que 
o tratado entre em vigor entre o Estado que formulou a objeção e o Estado 
autor  da  reserva,  a  não  ser  que  uma  intenção  contrária  tenha  sido 
expressamente manifestada pelo Estado que formulou a objeção;
c) um ato que manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um 
tratado e que contiver uma reserva produzirá efeito logo que pelo menos outro 
Estado contratante aceitar a reserva.
5.  Para os fins dos parágrafos 2 e 4,  e  a  não ser  que o tratado disponha 
diversamente,  uma reserva  é tida como aceita  por  um Estado se este não 
formulou objeção à reserva quer no decurso do prazo de doze meses que se 
seguir à data em que recebeu a notificação, quer na data em que manifestou o 
seu consentimento em obrigar-se pelo tratado, se esta for posterior.
Artigo 21
Efeitos Jurídicos das Reservas e das Objeções às Reservas 
1. Uma reserva estabelecida em relação a outra parte, de conformidade com os 
artigos 19, 20 e 23:
a) modifica para o autor da reserva, em suas relações com a outra parte, as 
disposições do tratado sobre as quais incide a reserva, na medida prevista por 
esta; e
b) modifica essas disposições, na mesma medida, quanto a essa outra parte, 
em suas relações com o Estado autor da reserva.
2. A reserva não modifica as disposições do tratado quanto às demais partes 
no tratado em suas relações inter se.
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3. Quando um Estado que formulou objeção a uma reserva não se opôs à 
entrada em vigor do tratado entre ele próprio e o Estado autor da reserva, as 
disposições a que se refere a reserva não se aplicam entre os dois Estados, na 
medida prevista pela reserva.
Artigo 22
Retirada de Reservas e de Objeções às Reservas 
1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma reserva pode ser 
retirada  a  qualquer  momento,  sem que  o  consentimento  do  Estado  que  a 
aceitou seja necessário para sua retirada.
2.  A  não ser  que  o  tratado disponha  de outra  forma,  uma objeção a  uma 
reserva pode ser retirada a qualquer momento.
3. A não ser que o tratado disponha ou fique acordado de outra forma:
a) a retirada de uma reserva só produzirá efeito em relação a outro Estado 
contratante quando este Estado receber a correspondente notificação;
b)  a  retirada de uma objeção a uma reserva  só  produzirá  efeito  quando o 
Estado que formulou a reserva receber notificação dessa retirada.
Artigo 23
Processo Relativo às Reservas
1. A reserva, a aceitação expressa de uma reserva e a objeção a uma reserva 
devem ser formuladas por escrito e comunicadas aos Estados contratantes e 
aos outros Estados que tenham o direito de se tornar partes no tratado.
2. Uma reserva  formulada quando da assinatura do tratado sob reserva de 
ratificação,  aceitação  ou  aprovação,  deve  ser  formalmente  confirmada  pelo 
Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento 
em obrigar-se pelo tratado. Nesse caso, a reserva considerar-se-á feita na data 
de sua confirmação.
3. Uma aceitação expressa de uma reserva, ou objeção a uma reserva, feita 
antes da confirmação da reserva não requer confirmação.
4.  A  retirada de uma reserva  ou de  uma objeção a  uma reserva  deve  ser 
formulada por escrito.
SEÇÃO 3
Entrada em Vigor dos Tratados e Aplicação Provisória 
Artigo 24
Entrada em vigor
1.  Um tratado  entra  em vigor  na  forma e  na  data  previstas  no  tratado  ou 
acordadas pelos Estados negociadores.
2. Na ausência de tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão logo 
o  consentimento  em obrigar-se  pelo  tratado  seja  manifestado por  todos  os 
Estados negociadores.
3. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for 
manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação 
a esse Estado nessa data, a não ser que o tratado disponha de outra forma.
4.  Aplicam-se  desde  o  momento  da  adoção  do  texto  de  um  tratado  as 
disposições  relativas  à  autenticação  de  seu  texto,  à  manifestação  do 
consentimento dos Estados em obrigarem-se pelo tratado, à maneira ou à data 
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de sua entrada em vigor, às reservas, às funções de depositário e aos outros 
assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do tratado.
Artigo 25
Aplicação Provisória
1. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não 
entra em vigor, se:
a) o próprio tratado assim dispuser; ou 
b) os Estados negociadores assim acordarem por outra forma.
2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de 
outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em 
relação a um Estado,  termina se esse Estado notificar aos outros Estados, 
entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se 
tornar parte no tratado.
PARTE III
Observância, Aplicação e Interpretação de Tratados
SEÇÃO 1
Observância de Tratados
Artigo 26
Pacta sunt servanda
Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé.
Artigo 27
Direito Interno e Observância de Tratados 
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito
interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica 
o artigo 46
SEÇÃO 2
Aplicação de Tratados
Artigo 28
Irretroatividade de Tratados
A  não  ser  que  uma  intenção  diferente  se  evidencie  do  tratado,  ou  seja 
estabelecida  de  outra  forma,  suas  disposições  não  obrigam uma parte  em 
relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que deixou de existir antes 
da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte.
Artigo 29
Aplicação Territorial de Tratados
A  não  ser  que  uma  intenção  diferente  se  evidencie  do  tratado,  ou  seja 
estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada uma da partes em relação 
a todo o seu território.
Artigo 30
Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto 
1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os 
direitos  e  obrigações  dos  Estados  partes  em  tratados  sucessivos  sobre  o 
mesmo  assunto  serão  determinados  de  conformidade  com  os  parágrafos 
seguintes.
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2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou 
posterior  ou  que  não  deve  ser  considerado  incompatível  com  esse  outro 
tratado, as disposições deste último prevalecerão.
3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado 
posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a 
sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior 
só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as 
do tratado posterior.
4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado 
anterior:
a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto 
no parágrafo 3;
b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte 
apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes 
rege os seus direitos e obrigações recíprocos.
5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão 
relativa à extinção ou suspensão da execução de um tratado nos termos do 
artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa surgir para 
um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas  disposições 
sejam incompatíveis  com suas  obrigações  em relação  a  outro  Estado  nos 
termos de outro tratado.
SEÇÃO 3
Interpretação de Tratados
Artigo 31
Regra Geral de Interpretação
1.  Um tratado  deve  ser  interpretado  de  boa  fé  segundo  o  sentido  comum 
atribuível  aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e 
finalidade.
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além 
do texto, seu preâmbulo e anexos:
a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão 
com a conclusão do tratado;
b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão 
com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento 
relativo ao tratado.
3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:
a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado 
ou à aplicação de suas disposições;
b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual 
se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;
c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações 
entre as partes.
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que 
essa era a intenção das partes.
Artigo 32
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Meios  Suplementares  de  Interpretação  Pode-se  recorrer  a  meios 
suplementares  de  interpretação,  inclusive  aos  trabalhos  preparatórios  do 
tratado e às circunstâncias de sua conclusão,  a fim de confirmar o sentido 
resultante  da  aplicação  do  artigo  31  ou  de  determinar  o  sentido  quando a 
interpretação, de conformidade com o artigo 31:
a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou 
b) conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado.
Artigo 33
Interpretação de Tratados Autenticados em Duas ou Mais Línguas  
1. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz 
igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as 
partes  concordem  que,  em  caso  de  divergência,  prevaleça  um  texto 
determinado.
2.  Uma versão  do  tratado  em língua  diversa  daquelas  em que  o  texto  foi 
autenticado só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as 
partes nisso concordarem.
3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos 
textos autênticos.
4.  Salvo  o  caso  em  que  um  determinado  texto  prevalece  nos  termos  do 
parágrafo 1, quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença 
de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 32
não elimina, adotar-se-á o sentido que, tendo em conta o objeto e a finalidade 
do tratado, melhor conciliar os textos.
SEÇÃO 4
Tratados e Terceiros Estados
Artigo 34
Regra Geral com Relação a Terceiros Estados Um tratado não cria obrigações 
nem direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento.
Artigo 35
Tratados que Criam Obrigações para Terceiros Estados 
Uma  obrigação  nasce  para  um terceiro  Estado  de  uma  disposição  de  um 
tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação por meio 
dessa disposição e o terceiro Estado aceitar expressamente, por escrito, essa 
obrigação.
Artigo 36
Tratados que Criam Direitos para Terceiros Estados 
1.Um direito nasce para um terceiro Estado de uma disposição de um tratado 
se  as  partes  no  tratado  tiverem  a  intenção  de  conferir,  por  meio  dessa 
disposição, esse direito quer a um terceiro 
Estado, quer a um grupo de Estados a que pertença, quer a todos os Estados, 
e  o  terceiro  Estado  nisso  consentir.  Presume-se  o  seu  consentimento  até 
indicação em contrário, a menos que o tratado disponha diversamente.
2. Um Estado que exerce um direito nos termos do parágrafo 1 deve respeitar, 
para  o  exercício  desse  direito,  as  condições  previstas  no  tratado  ou 
estabelecidas de acordo com o tratado.
Artigo 37
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Revogação ou Modificação de Obrigações ou Direitos de Terceiros Estados
Qualquer obrigação que tiver nascido para um terceiro 
Estado nos termos do artigo 35 só poderá ser revogada ou modificada com o 
consentimento  das  partes  no  tratado  e  do  terceiro  Estado,  salvo  se  ficar 
estabelecido que elas haviam acordado diversamente.
2. Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro Estado nos termos do 
artigo  36  não  poderá  ser  revogado  ou  modificado  pelas  partes,  se  ficar 
estabelecido ter  havido a intenção de que o direito não fosse revogável  ou 
sujeito a modificação sem o consentimento do terceiro Estado.
Artigo 38
Regras de um Tratado Tornadas Obrigatórias para Terceiros Estados por Força 
do Costume Internacional 
Nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em um tratado se 
torne obrigatória para terceiros Estados como regra consuetudinária de Direito 
Internacional, reconhecida como tal.
PARTE IV
Emenda e Modificação de Tratados
Artigo 39
Regra Geral Relativa à Emenda de Tratados 
Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes.
As regras estabelecidas na parte II aplicar-se-ão a tal acordo, salvo na medida 
em que o tratado dispuser diversamente.
Artigo 40
Emenda de Tratados Multilaterais
1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados 
multilaterais reger-se-á pelos parágrafos seguintes. 
2.  Qualquer  proposta  para  emendar  um tratado  multilateral  entre  todas  as 
partes deverá ser notificada a todos os Estados contratantes, cada um dos 
quais terá o direito de participar:
a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta;
b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado.
3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no 
tratado emendado.
4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e 
que  não  se  tornaram  partes  no  acordo  de  emenda;  em  relação  a  esses 
estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4 (b).
5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do 
acordo  de  emenda  será  considerado,  a  menos  que  manifeste  intenção 
diferente:
a) parte no tratado emendado; e b) parte no tratado não emendado em relação 
às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de emenda.
Artigo 41
Acordos para Modificar Tratados Multilaterais somente entre Algumas Partes
1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para 
modificar o tratado, somente entre si, desde que: 
a) a possibilidade de tal modificação seja prevista no tratado; ou 
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b) a modificação em questão não seja proibida pelo tratado; e 
c)  não  prejudique  o  gozo  pelas  outras  partes  dos  direitos  provenientes  do 
tratado nem o cumprimento de suas obrigações;
d) não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja incompatível com a 
execução efetiva do objeto e da finalidade do tratado em seu conjunto.
2.  A  não ser  que,  no  caso  previsto  na  alínea a  do  parágrafo  1,  o  tratado 
disponha de outra forma, as partes em questão notificarão
às outras partes sua intenção de concluir o acordo e as modificações que este 
introduz no tratado.
PARTE V
Nulidade, Extinção e Suspensão da Execução de Tratados
SEÇÃO 1
Disposições Gerais
Artigo 42
Validade e Vigência de Tratados
1. A validade de um tratado ou do consentimento de um Estado em obrigar-se 
por  um tratado  só  pode  ser  contestada  mediante  a  aplicação  da  presente 
Convenção.
2. A extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de uma das partes só 
poderá  ocorrer  em  virtude  da  aplicação  das  disposições  do  tratado  ou  da 
presente Convenção. A mesma regra aplica-se à suspensão da execução de 
um tratado.
Artigo 43
Obrigações Impostas pelo Direito Internacional, 
Independentemente de um Tratado
A nulidade de um tratado, sua extinção ou denúncia, a retirada de uma das 
partes  ou  a  suspensão  da  execução  de  um  tratado  em  conseqüência  da 
aplicação  da  presente  Convenção  ou  das  disposições  do  tratado  não 
prejudicarão, de nenhum modo, o dever de um Estado de cumprir qualquer 
obrigação enunciada no tratado à qual estaria ele sujeito em virtude do Direito 
Internacional, independentemente do tratado.
Artigo 44
Divisibilidade das Disposições de um Tratado
1. O direito de uma parte, previsto num tratado ou decorrente do artigo 56, de 
denunciar, retirar-se ou suspender a execução do tratado, só pode ser exercido 
em relação à totalidade do tratado, a menos que este disponha ou as partes 
acordem diversamente.
2. Uma causa de nulidade, de extinção, de retirada de uma das partes ou de 
suspensão de execução de um tratado, reconhecida na presente Convenção, 
só pode ser alegada em relação à totalidade do tratado, salvo nas condições 
previstas nos parágrafos seguintes ou no artigo 60.
3.  Se  a  causa  diz  respeito  apenas a  determinadas  cláusulas,  só  pode  ser 
alegada em relação a essas cláusulas e desde que:
a) essas cláusulas sejam separáveis do resto do tratado no que concerne a sua 
aplicação;
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b)  resulte  do tratado ou fique estabelecido de outra  forma que a aceitação 
dessas cláusulas não constituía para a outra parte, ou para as outras partes no 
tratado, uma base essencial do seu consentimento em obrigar-se pelo tratado 
em seu conjunto; e
c) não seja injusto continuar a executar o resto do tratado.
4. Nos casos previstos nos artigos 49 e 50, o Estado que tem o direito de 
alegar o dolo ou a corrupção pode fazê-lo em relação à totalidade do tratado 
ou, nos termos do parágrafo 3, somente às determinadas cláusulas.
5. Nos casos previstos nos artigos 51, 52 e 53 a divisão das disposições de um 
tratado não é permitida.
Artigo 45
Perda  do  Direito  de  Invocar  Causa  de  Nulidade,Extinção,  Retirada  ou 
Suspensão da Execução de um Tratado um Estado não pode mais invocar 
uma causa de nulidade, de extinção, de retirada ou de suspensão da execução 
de um tratado, com base nos artigos 46 a 50 ou nos artigos 60 e 62, se, depois 
de haver tomado conhecimento dos fatos, esse Estado:
a) tiver aceito, expressamente, que o tratado é válido, permanece em vigor ou 
continua em execução conforme o caso, ou 
b) em virtude de sua conduta, deva ser considerado como tendo concordado 
em que o tratado é válido,  permanece em vigor ou continua em execução, 
conforme o caso.
SEÇÃO 2
Nulidade de Tratados
Artigo 46
Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados 
1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se 
por  um tratado foi  expresso em violação de uma disposição de seu direito 
interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação 
fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de 
importância fundamental.
2.  Uma  violação  é  manifesta  se  for  objetivamente  evidente  para  qualquer 
Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de 
boa fé.
Artigo 47
Restrições Específicas ao Poder de Manifestar o Consentimento de um Estado 
Se o poder conferido a um representante de manifestar o consentimento de um 
Estado em obrigar-se por um determinado tratado tiver sido objeto de restrição 
específica, o fato de o representante não respeitar a restrição não pode ser 
invocado  como  invalidando  o  consentimento  expresso,  a  não  ser  que  a 
restrição  tenha  sido  notificada  aos  outros  Estados  negociadores  antes  da 
manifestação do consentimento.
Artigo 48
Erro
1.  Um  Estado  pode  invocar  erro  no  tratado  como  tendo  invalidado  o  seu 
consentimento em obrigar-se pelo tratado se o erro se referir  a um fato ou 
situação que esse Estado supunha existir no momento em que o tratado foi 
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concluído  e  que  constituía  uma  base  essencial  de  seu  consentimento  em 
obrigar-se pelo tratado.
2. O parágrafo 1 não se aplica se o referido Estado contribui para tal erro pela 
sua  conduta  ou  se  as  circunstâncias  foram tais  que  o  Estado  devia  ter-se 
apercebido da possibilidade de erro.
3.  Um erro  relativo  à  redação do texto  de  um tratado não prejudicará  sua 
validade; neste caso, aplicar-se-á o artigo 79.
Artigo 49
Dolo
Se um Estado foi  levado a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de 
outro  Estado  negociador,  o  Estado  pode  invocar  a  fraude  como  tendo 
invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.
Artigo 50
Corrupção de Representante de um Estado 
Se a  manifestação do consentimento  de  um Estado  em obrigar-se  por  um 
tratado foi obtida por meio da corrupção de seu representante, pela ação direta 
ou indireta de outro Estado negociador, o Estado pode alegar tal  corrupção 
como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.
Artigo 51
Coação de Representante de um Estado 
Não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um 
Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação de seu 
representante, por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele.
Artigo 52
Coação de um Estado pela Ameaça ou Emprego da Força 
É nulo um tratado cuja conclusão foi  obtida pela ameaça ou o emprego da 
força em violação dos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta 
das Nações Unidas.
Artigo 53
Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral 
(jus cogens)
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, 
uma norma imperativa  de Direito  Internacional  geral  é uma norma aceita  e 
reconhecida pela comunidade
internacional  dos  Estados  como  um  todo,  como  norma  da  qual  nenhuma 
derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 
Direito Internacional geral da mesma natureza.
SEÇÃO 3
Extinção e Suspensão da Execução de Tratados
Artigo 54
Extinção ou Retirada de um Tratado em Virtude de suas Disposições ou por 
consentimento das Partes A extinção de um tratado ou a retirada de uma das 
partes pode ter lugar:
a) de conformidade com as disposições do tratado; ou
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b) a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta 
com os outros Estados contratantes.
Artigo 55
Redução das Partes num Tratado Multilateral aquém do Número Necessário 
para sua Entrada em Vigor
A não ser que o tratado disponha diversamente, um tratado multilateral não se 
extingue pelo simples fato de que o número de partes ficou aquém do número 
necessário para sua entrada em vigor.
Artigo 56
Denúncia,  ou Retirada,  de um Tratado que não Contém Disposições sobre 
Extinção, Denúncia ou Retirada
1. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção, e que não 
prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser 
que:
a)  se  estabeleça  terem  as  partes  tencionado  admitir  a  possibilidade  da 
denúncia ou retirada; ou 
b)  um direito  de  denúncia  ou  retirada  possa  ser  deduzido  da  natureza  do 
tratado.
2. Uma parte deverá notificar, com pelo menos doze meses de antecedência, a 
sua  intenção  de  denunciar  ou  de  se  retirar  de  um tratado,  nos  termos  do 
parágrafo 1.
Artigo 57
Suspensão da Execução de um Tratado em Virtude de suas Disposições ou 
pelo Consentimento das Partes 
A  execução  de  um tratado  em relação  a  todas  as  partes  ou  a  uma parte 
determinada pode ser suspensa:
a) de conformidade com as disposições do tratado; ou 
b) a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta 
com os outros Estados contratantes
Artigo 58
Suspensão  da  Execução  de  Tratado  Multilateral  por  Acordo  apenas  entre 
Algumas da Partes 
1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para 
suspender temporariamente, e somente entre si,
a execução das disposições de um tratado se:
a) a possibilidade de tal suspensão estiver prevista pelo tratado; ou
b) essa suspensão não for proibida pelo tratado e:
i) não prejudicar o gozo, pelas outras partes, dos seus direitos decorrentes do 
tratado nem o cumprimento de suas obrigações;
ii) não for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado.
2.  Salvo  se,  num  caso  previsto  no  parágrafo  1  (a),  o  tratado  dispuser 
diversamente, as partes em questão notificarão às outras partes sua intenção 
de concluir  o acordo e as disposições do tratado cuja execução pretendem 
suspender.
Artigo 59
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Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Virtude da Conclusão 
de um Tratado Posterior
1. Considerar-se-á extinto um tratado se todas as suas partes concluírem um 
tratado posterior sobre o mesmo assunto e: 
a) resultar do tratado posterior, ou ficar estabelecido por outra forma, que a 
intenção das partes foi regular o assunto por este tratado; ou
b) as disposições do tratado posterior forem de tal modo incompatíveis com as 
do anterior, que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo.
2.  Considera-se  apenas  suspensa  a  execução  do  tratado  anterior  se  se 
depreender do tratado posterior, ou ficar estabelecido de outra forma, que essa 
era a intenção das partes.
Artigo 60
Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Conseqüência de sua 
Violação
1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza 
a outra parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da 
execução de tratado, no todo ou em parte.
2.  Uma violação substancial  de um tratado multilateral  por  uma das partes 
autoriza:
a) as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução 
do tratado, no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado, quer:
i) nas relações entre elas e o Estado faltoso;
ii) entre todas as partes;
b) uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa 
para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, nas relações entre 
ela e o Estado faltoso;
c) qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como 
causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, no que lhe 
diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial de 
suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das 
partes quanto ao cumprimento posterior  de suas obrigações decorrentes do 
tratado.
3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:
a) numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Convenção; ou
b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da 
finalidade do tratado.
4.  Os  parágrafos  anteriores  não  prejudicam qualquer  disposição do tratado 
aplicável em caso de violação.
5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da 
pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente às 
disposições  que  proíbem  qualquer  forma  de  represália  contra  pessoas 
protegidas por tais tratados.
Artigo 61
Impossibilidade Superveniente de Cumprimento 
1.  Uma  parte  pode  invocar  a  impossibilidade  de  cumprir  um tratado  como 
causa para extinguir o tratado ou dele retirar-se, se esta possibilidade resultar 
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da destruição ou do desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao 
cumprimento  do  tratado.  Se  a  impossibilidade  for  temporária,  pode  ser 
invocada somente como causa para suspender a execução do tratado.
2.  A  impossibilidade  de  cumprimento  não  pode  ser  invocada  por  uma  das 
partes como causa para extinguir um tratado, dele retirarse, ou suspender a 
execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma violação, por essa 
parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra 
obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado.
Artigo 62
Mudança Fundamental de Circunstâncias 
1.  Uma  mudança  fundamental  de  circunstâncias,  ocorrida  em  relação  às 
existentes  no  momento  da  conclusão  de  um tratado,  e  não  prevista  pelas 
partes, não pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou dele 
retirar-se, salvo se:
a) a existência dessas circunstâncias tiver constituído uma condição essencial 
do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado; e
b)  essa  mudança  tiver  por  efeito  a  modificação  radical  do  alcance  das 
obrigações ainda pendentes de cumprimento em virtude do tratado.
2. Uma mudança fundamental de circunstâncias não pode ser invocada pela 
parte como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se:
a) se o tratado estabelecer limites; ou
b) se a mudança fundamental resultar de violação, pela parte que a invoca, 
seja de uma obrigação decorrente do tratado, seja de qualquer outra obrigação 
internacional em relação a qualquer outra parte no tratado.
3.  Se,  nos  termos dos parágrafos  anteriores,  uma parte  pode invocar  uma 
mudança fundamental de circunstâncias como causa para extinguir um tratado 
ou  dele  retirar-se,  pode  também  invocá-la  como  causa  para  suspender  a 
execução do tratado.
Artigo 63
Rompimento de Relações Diplomáticas e Consulares 
O rompimento  de  relações diplomáticas  ou  consulares  entre  partes  em um 
tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, 
salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares 
for indispensável à aplicação do tratado.
Artigo 64
Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito Internacional Geral 
(jus cogens)
Se  sobrevier  uma  nova  norma  imperativa  de  Direito  Internacional  geral, 
qualquer tratado existente que estiver  em conflito com essa norma torna-se 
nulo e extingue-se.
SEÇÃO 4
Processo
Artigo 65
Processo Relativo à Nulidade, Extinção, Retirada ou Suspensão da Execução 
de um Tratado
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1. Uma parte que, nos termos da presente Convenção, invocar quer um vício 
no seu consentimento em obrigar-se por  um tratado,  quer  uma causa para 
impugnar a validade de um tratado, extingui-lo, dele retirar-se ou suspender 
sua  aplicação,  deve  notificar  sua  pretensão às  outras  partes.  A  notificação 
indicará a medida que se propõe tomar em relação ao tratado e as razões para 
isso.
2. Salvo em caso de extrema urgência, decorrido o prazo de pelo menos três 
meses  contados  do  recebimento  da  notificação,  se  nenhuma  parte  tiver 
formulado  objeções,  a  parte  que  fez  a  notificação  pode  tomar,  na  forma 
prevista pelo artigo 67, a medida que propôs.
3.  Se,  porém,  qualquer  outra  parte  tiver  formulado uma objeção,  as  partes 
deverão procurar uma solução pelos meios previstos, no artigo 33 da Carta das 
Nações Unidas.
4. Nada nos parágrafos anteriores afetará os direitos ou obrigações das partes 
decorrentes de quaisquer disposições em vigor que obriguem as partes com 
relação à solução de controvérsias.
5. Sem prejuízo do artigo 45, o fato de um Estado não ter feito a notificação 
prevista no parágrafo 1 não o impede de fazer tal notificação em resposta a 
outra parte que exija o cumprimento do tratado ou alegue a sua violação.
Artigo 66
Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação 
Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, 
nos 12 meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte 
processo será adotado:
a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos 
artigos 53 ou 64 poderá, mediante pedido escrito,  submetê-la à decisão da 
Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem, de comum acordo, 
submeter a controvérsia a arbitragem;
b)  qualquer  parte  na  controvérsia  sobre  a  aplicação  ou  a  interpretação  de 
qualquer um dos outros artigos da Parte  V da presente Convenção poderá 
iniciar  o  processo previsto  no  Anexo  à Convenção,  mediante pedido nesse 
sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artigo 67
Instrumentos  Declaratórios  da  Nulidade,  da  Extinção,  da  Retirada  ou 
Suspensão da Execução de um Tratado 
1. A notificação prevista no parágrafo 1 do artigo 65 deve ser feita por escrito.
2. Qualquer ato que declare a nulidade, a extinção, a retirada ou a suspensão 
da execução de um tratado, nos termos das disposições do tratado ou dos 
parágrafos 2 e 3 do artigo 65, será levado a efeito através de um instrumento 
comunicado às outras partes. Se o instrumento não for assinado pelo Chefe de 
Estado,  Chefe  de  Governo  ou  Ministro  das  Relações  Exteriores,  o 
representante do Estado que faz a comunicação poderá ser convidado a exibir 
plenos poderes.
Artigo 68
Revogação de Notificações e Instrumentos Previstos nos Artigos 65 e 67
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Uma notificação ou um instrumento previstos nos artigos 65 ou 67 podem ser 
revogados a qualquer momento antes que produzam efeitos.
SEÇÃO 5
Conseqüências da Nulidade, da Extinção e da Suspensão da Execução de um 
Tratado 
Artigo 69 
1.  É  nulo  um  tratado  cuja  nulidade  resulta  das  disposições  da  presente 
Convenção. As disposições de um tratado nulo não têm eficácia jurídica.
2. Se, todavia, tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado:
a) cada parte pode exigir de qualquer outra parte o estabelecimento, na medida 
do possível, em suas relações mútuas, da situação que teria existido se esses 
atos não tivessem sido praticados;
b) os atos praticados de boa fé, antes de a nulidade haver sido invocada, não 
serão tornados ilegais pelo simples motivo da nulidade do tratado.
3. Nos casos previsto pelos artigos 49, 50, 51 ou 52, o parágrafo 2 não se 
aplica com relação à parte a que é imputado o dolo, o ato de corrupção ou a 
coação.
4.  No  caso  da  nulidade  do  consentimento  de  um  determinado  Estado  em 
obrigar-se por um tratado multilateral, aplicam-se as regras acima nas relações 
entre esse Estado e as partes no tratado.
Artigo 70
Conseqüências da Extinção de um Tratado 
1. A menos que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma, a 
extinção  de  um,  tratado,  nos  termos  de  suas  disposições  ou  da  presente 
Convenção:
a) libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado;
b) não prejudica qualquer direito,  obrigação ou situação jurídica das partes, 
criados pela execução do tratado antes de sua extinção.
2.  Se  um  Estado  denunciar  um  tratado  multilateral  ou  dele  se  retirar,  o 
parágrafo 1 aplica-se nas relações entre esse Estado e cada uma das outras 
partes no tratado, a partir da data em que produza efeito essa denúncia ou 
retirada.
Artigo 71
Conseqüências  da  Nulidade  de  um  Tratado  em  Conflito  com  uma  Norma 
Imperativa de Direito Internacional Geral
1. No caso de um tratado nulo em virtude do artigo 53, as partes são obrigadas 
a:
a) eliminar, na medida do possível, as conseqüências de qualquer ato praticado 
com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa 
de Direito Internacional geral; e
b) adaptar suas relações mútuas à norma imperativa do Direito Internacional 
geral.
2. Quando um tratado se torne nulo e seja extinto, nos termos do artigo 64, a 
extinção do tratado:
a) libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado;
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b) não prejudica qualquer direito,  obrigação ou situação jurídica das partes, 
criados pela  execução do tratado,  antes de sua extinção;  entretanto,  esses 
direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente, na 
medida em que sua manutenção não entre  em conflito  com a nova norma 
imperativa de Direito Internacional geral.
Artigo 72
Conseqüências da Suspensão da Execução de um Tratado 
1. A não ser que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma, a 
suspensão da execução de um tratado, nos termos de suas disposições ou da 
presente Convenção:
a) libera as partes, entre as quais a execução do tratado seja suspensa, da 
obrigação de cumprir o tratado nas suas relações mútuas durante o período da 
suspensão;
b)  não  tem  outro  efeito  sobre  as  relações  jurídicas  entre  as  partes, 
estabelecidas pelo tratado.
2.  Durante  o  período  da  suspensão,  as  partes  devem  abster-se  de  atos 
tendentes a obstruir o reinício da execução do tratado.
PARTE VI
Disposições Diversas
Artigo 73
Caso de Sucessão de Estados, de Responsabilidade de um Estado e de Início 
de Hostilidades 
As disposições da presente Convenção não prejulgarão qualquer questão que 
possa surgir em relação a um tratado, em virtude da sucessão de Estados, da 
responsabilidade internacional de um Estado ou do início de hostilidades entre 
Estados.
Artigo 74
Relações Diplomáticas e Consulares e Conclusão de Tratados 
O rompimento ou a ausência de relações diplomáticas ou consulares entre dois 
ou mais Estados não obsta à conclusão de tratados entre os referidos Estados. 
A  conclusão  de  um  tratado,  por  si,  não  produz  efeitos  sobre  as  relações 
diplomáticas ou consulares.
Artigo 75
Caso de Estado Agressor
As disposições da  presente  Convenção não prejudicam qualquer  obrigação 
que,  em relação a um tratado,  possa resultar  para um Estado agressor  de 
medidas tomadas em conformidade com a Carta das Nações Unidas, relativas 
à agressão cometida por esse Estado.
PARTE VII
Depositários, Notificações, Correções e Registro
Artigo 76
Depositários de Tratados
1. A designação do depositário de um tratado pode ser feita pelos Estados 
negociadores no próprio tratado ou de alguma outra forma. O depositário pode 
ser  um  ou  mais  Estados,  uma  organização  internacional  ou  o  principal 
funcionário administrativo dessa organização.
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2.  As  funções  do  depositário  de  um  tratado  têm  caráter  internacional  e  o 
depositário é obrigado a agir imparcialmente no seu desempenho. Em especial, 
não afetará essa obrigação o fato de um tratado não ter entrado em vigor entre 
algumas das partes ou de ter surgido uma divergência, entre um Estado e o 
depositário, relativa ao desempenho das funções deste último.
Artigo 77
Funções dos Depositários
1. As funções do depositário, a não ser que o tratado disponha ou os Estados 
contratantes acordem de outra forma, compreendem particularmente:
a)  guardar  o  texto  original  do  tratado  e  quaisquer  plenos  poderes  que  lhe 
tenham sido entregues;
b) preparar cópias autenticadas do texto original e quaisquer textos do tratado 
em outros idiomas que possam ser exigidos pelo tratado e remetê-los às partes 
e aos Estados que tenham direito a ser partes no tratado;
c)  receber  quaisquer  assinaturas  ao  tratado,  receber  e  guardar  quaisquer 
instrumentos, notificações e comunicações pertinentes ao mesmo;
d)  examinar  se  a  assinatura  ou  qualquer  instrumento,  notificação  ou 
comunicação relativa ao tratado, está em boa e devida forma e, se necessário, 
chamar a atenção do Estado em causa sobre a questão;
e) informar as partes e os Estados que tenham direito a ser partes no tratado 
de quaisquer atos, notificações ou comunicações relativas ao tratado;
f) informar os Estados que tenham direito a ser partes no tratado sobre quando 
tiver sido recebido ou depositado o número de assinaturas ou de instrumentos 
de  ratificação,  de  aceitação,  de  aprovação  ou  de  adesão  exigidos  para  a 
entrada em vigor do tratado;
g) registrar o tratado junto ao Secretariado das Nações Unidas;
h) exercer as funções previstas em outras disposições da presente Convenção.
2. Se surgir uma divergência entre um Estado e o depositário a respeito do 
exercício  das  funções  deste  último,  o  depositário  levará  a  questão  ao 
conhecimento dos Estados signatários e dos Estados contratantes ou, se for o 
caso, do órgão competente da organização internacional em causa.
Artigo 78
Notificações e Comunicações
A não ser que o tratado ou a presente Convenção disponham de outra forma, 
uma notificação ou comunicação que deva ser feita por um Estado, nos termos 
da presente Convenção:
a) será transmitida, se não houver depositário, diretamente aos Estados a que 
se destina ou, se houver depositário, a este último;
b) será considerada como tendo sido feita pelo Estado em causa somente a 
partir do seu recebimento pelo Estado ao qual é transmitida ou, se for o caso, 
pelo depositário;
c) se tiver sido transmitida a um depositário, será considerada como tendo sido 
recebida pelo Estado ao qual é destinada somente a partir do momento em que 
este Estado tenha recebido do depositário a informação prevista no parágrafo 1 
(e) do artigo 77.
Artigo 79

36



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Correção de Erros em Textos ou em Cópias Autenticadas de Tratados
1. Quando, após a autenticação do texto de um tratado, os Estados signatários 
e  os  Estados contratantes  acordarem em que  nele  existe  erro,  este,  salvo 
decisão sobre diferente maneira de correção, será corrigido:
a)  mediante  a  correção  apropriada  no  texto,  rubricada  por  representantes 
devidamente credenciados;
b) mediante a elaboração ou troca de instrumento ou instrumentos em que 
estiver consignada a correção que se acordou em fazer; ou
c)  mediante  a  elaboração  de  um  texto  corrigido  da  totalidade  do  tratado, 
segundo o mesmo processo utilizado para o texto original.
2.  Quando  o  tratado  tiver  um  depositário,  este  deve  notificar  aos  Estados 
signatários e contratantes a existência do erro e a proposta de corrigi-lo e fixar 
um  prazo  apropriado  durante  o  qual  possam  ser  formulados  objeções  à 
correção proposta. Se, expirado o prazo:
a) nenhuma objeção tiver  sido feita,  o depositário deve efetuar e rubricar a 
correção do texto,  lavrar  a  ata  de  retificação do texto  e remeter  cópias da 
mesma às partes e aos Estados que tenham direito a ser partes no tratado;
b) uma objeção tiver sido feita, o depositário deve comunicá-la aos Estados 
signatários e aos Estados contratantes.
3. As regras enunciadas nos parágrafos 1 e 2 aplicam-se igualmente quando o 
texto,  autenticado  em  duas  ou  mais  línguas,  apresentar  uma  falta  de 
concordância  que,  de  acordo  com  os  Estados  signatários  e  os  Estados 
contratantes, deva ser corrigida.
4.  O texto  corrigido substitui  ab initio  o  texto  defeituoso,  a  não ser  que os 
Estados signatários e os Estados contratantes decidam de outra forma.
5.  A  correção  do  texto  de  um  tratado  já  registrado  será  notificado  ao 
Secretariado das Nações Unidas.
6.  Quando se  descobrir  um erro  numa cópia  autenticada de um tratado,  o 
depositário deve lavrar uma ata mencionando a retificação e remeter cópia da 
mesma aos Estados signatários e aos Estados contratantes.
Artigo 80
Registro e Publicação de Tratados
1. Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das 
Nações  Unidas  para  fins  de  registro  ou  de  classificação  e  catalogação, 
conforme o caso, bem como de publicação 
2. A designação de um depositário constitui autorização para este praticar os 
atos previstos no parágrafo anterior.
PARTE VIII
Disposições Finais
Artigo 81
Assinatura
A  presente  Convenção  ficará  aberta  à  assinatura  de  todos  os  Estados 
Membros das Nações Unidas ou de qualquer das agências especializadas ou 
da Agência Internacional de Energia Atômica, assim como de todas as partes 
no  Estatuto  da  Corte  Internacional  de  Justiça  e  de  qualquer  outro  Estado 
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convidado  pela  Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  a  tornar-se  parte  na 
Convenção, da seguinte maneira:
até 30 de novembro de 1969, no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros 
da República da Áustria e, posteriormente, até 30 de abril de 1970, na sede 
das Nações Unidas em Nova York.
Artigo 82
Ratificação
A presente Convenção é sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação 
serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artigo 83
Adesão
A  presente  Convenção  permanecerá  aberta  à  adesão  de  todo  Estado 
pertencente a qualquer das categorias mencionadas no artigo 81. 
Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas.
Artigo 84
Entrada em Vigor
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia que se seguir à 
data do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir após o depósito 
do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará 
em vigor no trigésimo dia após o depósito, por esse Estado, de seu instrumento 
de ratificação ou adesão.
Artigo 85
Textos Autênticos
O original da presente Convenção, cujos textos em chinês, espanhol, francês, 
inglês e russo fazem igualmente fé, será depositado junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados 
por seus respectivos Governos, assinaram a presente Convenção.
Feita em Viena, aos vinte e três dias de maio de mil novecentos e sessenta e 
nove.
A N E X 0
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas deve elaborar e manter uma lista de 
conciliadores composta de juristas qualificados.
Para esse fim, todo Estado membro das Nações Unidas ou parte na presente 
Convenção  será  convidado  a  nomear  dois  conciliadores  e  os  nomes  das 
pessoas assim nomeadas constituirão a lista. A nomeação dos conciliadores, 
inclusive  os  nomeados  para  preencher  uma  vaga  eventual,  é  feita  por  um 
período de cinco anos, renovável.  Com a expiração do período para o qual 
forem nomeados, os conciliadores continuarão a exercer as funções para as 
quais tiverem sido escolhidos, nos termos do parágrafo seguinte.
2. Quando um pedido é apresentado ao Secretário-Geral nos termos do artigo 
66,  o  Secretário-Geral  deve  submeter  a  controvérsia  a  uma  comissão  de 
conciliação, constituída do seguinte modo:
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0  Estado  ou  os  Estados  que  constituem  uma  das  partes  na  controvérsia 
nomeiam:
a) um conciliador da nacionalidade desse Estado ou de um desses Estados, 
escolhido ou não da lista prevista no parágrafo 1; e
b)  um conciliador  que  não  seja  da  nacionalidade  desse  Estado  ou  de  um 
desses Estados, escolhido da lista.
O  Estado  ou  os  Estados  que  constituírem  a  outra  parte  na  controvérsia 
nomeiam  dois  conciliadores  do  mesmo  modo.  Os  quatro  conciliadores 
escolhidos pelas partes devem ser nomeados num prazo de sessenta dias a 
partir da data do recebimento do pedido pelo Secretário-Geral.
Nos sessenta dias que se seguirem à última nomeação, os quatro conciliadores 
nomeiam um quinto, escolhido da lista, que será o presidente. Se a nomeação 
do presidente ou de qualquer outro conciliador não for feita no prazo acima 
previsto para essa nomeação, será feita pelo Secretário-Geral nos sessenta 
dias seguintes à expiração desse prazo. 0 Secretário-Geral pode nomear como 
presidente  uma  das  pessoas  inscritas  na  lista  ou  um  dos  membros  da 
Comissão
de Direito Internacional.  Qualquer um dos prazos, nos quais as nomeações 
devem  ser  feitas,  pode  ser  prorrogado,  mediante  acordo  das  partes  na 
controvérsia.
Qualquer  vaga  deve  ser  preenchida  da  maneira  prevista  para  a  nomeação 
inicial.
3. A Comissão de Conciliação adotará o seu próprio procedimento.
A Comissão, com o consentimento das partes na controvérsia, pode convidar 
qualquer outra parte no tratado a submeter seu ponto de vista oralmente ou por 
escrito.  A  decisão  e  as  recomendações  da  Comissão  serão  adotadas  por 
maioria de votos de seus cinco membros.
4.  A  Comissão  pode  chamar  a  atenção  das  partes  na  controvérsia  sobre 
qualquer medida suscetível de facilitar uma solução amigável.
5.  A Comissão deve ouvir  as partes,  examinar as pretensões e objeções e 
fazer propostas às partes a fim de ajudá-las a chegar a uma solução amigável 
da controvérsia.
6. A Comissão deve elaborar um relatório nos doze meses que se seguirem à 
sua constituição. Seu relatório deve ser depositado junto ao Secretário-Geral e 
comunicado às partes na controvérsia. 0 relatório da Comissão, inclusive todas 
as conclusões nele contidas quanto aos fatos e às questões de direito, não 
vincula as partes e não terá outro valor senão o de recomendações submetidas 
à  consideração  das  partes,  a  fim  de  facilitar  uma  solução  amigável  da 
controvérsia.
7. O Secretário-Geral fornecerá à Comissão a assistência e as facilidades de 
que ela possa necessitar. As despesas da Comissão serão custeadas pelas 
Nações Unidas.

39



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 474, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.

Dispõe  sobre  o  salário  mínimo  a  partir  de  1o  de  janeiro  de  2010  e 
estabelece  diretrizes  para  a  política  de  valorização  do  salário  mínimo 
entre 2011 e 2023.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art.  1o  Ficam estabelecidas  as  diretrizes  para  a  política  de  valorização do 
salário mínimo entre 2010 e 2023, obedecendo as seguintes regras:
I - em 2010, a partir do dia 1o de janeiro, o salário mínimo será de R$ 510,00 
(quinhentos e dez reais);
II - em 1o de janeiro de 2011, o reajuste para a preservação do poder aquisitivo 
do salário mínimo corresponderá à variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC verificada no período de janeiro a dezembro de 
2010, acrescida de percentual equivalente à taxa de variação real do Produto 
Interno Bruto - PIB de 2009, se positiva, ambos os índices apurados pelo IBGE;
III - na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses 
compreendidos  no  período  do  cálculo  até  o  último  dia  útil  imediatamente 
anterior à vigência do reajuste, ato do Poder Executivo estimará os índices dos 
meses não disponíveis;
IV  -  verificada  a  hipótese  de  que  trata  o  inciso  III,  os  índices  estimados 
permanecerão  válidos  para  os  fins  desta  Medida  Provisória,  sem qualquer 
revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, 
sem retroatividade; 
V - para fins do disposto no inciso II, será utilizada a taxa de variação real do 
PIB para o ano de 2009, divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano de 
2010;
VI - ato do Poder Executivo divulgará os valores mensal, diário e horário do 
salário mínimo decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor 
diário a um trinta avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor 
mensal;
VII - até 31 de março de 2011, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional  projeto  de  lei  dispondo  sobre  a  política  de  valorização  do  salário 
mínimo para o período de 2012 a 2023, inclusive; e
VIII - o projeto de lei de que trata o inciso VII preverá a revisão das regras de 
aumento real do salário mínimo a serem adotadas para os períodos de 2012 a 
2015, 2016 a 2019 e 2020 a 2023.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no inciso I, o valor diário do salário 
mínimo corresponderá a R$ 17,00 (dezessete reais) e o valor horário, a R$ 
2,32 (dois reais e trinta e dois centavos).
Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3o Fica revogada, a partir de 1o de janeiro de 2010, a Lei no 11.944, de 28 
de maio de 2009.
Brasília,  23  de  dezembro  de  2009;  188o  da  Independência  e  121o  da 
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
André Peixoto Figueiredo Lima
Paulo Bernardo

** ANEXO (VIDE LEGISLAÇÃO)

P O R T A R I A S

PORTARIA Nº  1.658, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009. ADVOCACIA-GERAL 
DA UNIÃO. Instala a Procuradoria Seccional Federal em Canoas/RS.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 
10 de fevereiro de 1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação 
da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da 
sua competência, na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando  a  existência  de  estruturas  física  e  logística  adequadas  à 
instalação da Procuradoria Seccional Federal em Canoas/RS e ao início de sua 
atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em Canoas/RS, com a 
competência  para  exercer  a  representação  judicial  e  extrajudicial  das 
autarquias  e  fundações  públicas  federais,  as  respectivas  atividades  de 
consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos 
créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os 
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art.  2º  Cabe ao Procurador-Geral  Federal  editar  e  praticar  os  demais  atos 
necessários à instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal 
em Canoas/RS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PORTARIA  Nº.   127,  DE  2  DE  DEZEMBRO DE 2009.  SECRETARIA  DE 
INSPEÇÃO DO TRABALHO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO.

Aprova  o Regulamento Técnico para luvas de proteção contra agentes 
biológicos, não sujeitas ao regime da vigilância sanitária.
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A  SECRETÁRIA  DE  INSPEÇÃO  DO  TRABALHO  e  a  DIRETORA  DO 
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das 
atribuições que lhes confere o Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004 e de 
acordo  com  o  disposto  na  alínea  "c"  do  item  6.11.1  da  Norma 
Regulamentadora  n.º  6,  com redação  dada  pela  Portaria  n.º  25,  de  15  de 
outubro de 2001, resolvem:
Art.  1º Aprovar,  conforme disposto no Anexo desta Portaria, o Regulamento 
Técnico que estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para 
luvas de borracha natural, borracha sintética, mistura de borrachas natural e 
sintética, e de policloreto de vinila,  para proteção contra agentes biológicos, 
não sujeitas ao regime da vigilância sanitária.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA
Secretária de Inspeção do Trabalho
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA BARRETO
Diretora do Departamento de Segurança
e Saúde no Trabalho

** REGULAMENTO TÉCNICO E ANEXOS (VIDE LEGISLAÇÃO)

PROCURADORIA-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL.  PORTARIA 
CONJUNTA PGFN/RFB Nº 14, de 4 de dezembro de 2009.

Dispõe sobre a aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, nos casos em que especifica.

A PROCURADORA-GERAL  DA FAZENDA NACIONAL  e  o  SECRETÁRIO 
DA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL,  no  uso  das  atribuições  que  lhes 
conferem o art.  72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso 
III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e nos arts. 
26 e 57 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, resolvem:
Art. 1º A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 
às  prestações de parcelamento  e  aos  demais  débitos  não  pagos até  3  de 
dezembro de 2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de 
processo  ainda  não  definitivamente  julgado,  observará  o  disposto  nesta 
Portaria.
Art.  2º  No  momento  do  pagamento  ou  do  parcelamento  do  débito  pelo 
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se 
necessário,  serão  retificados,  para  fins  de  aplicação  da  penalidade  mais 
benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
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§ 1º Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor 
das multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da 
execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2º A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3º A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I  -  mediante  requerimento  do  sujeito  passivo,  dirigido  à  autoridade 
administrativa  competente,  informando  e  comprovando  que  se  subsume  à 
mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade 
de aplicação.
§ 4º Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de 
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a 
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais 
benéfica,  se  cabível,  será  realizada  no  momento  do  pagamento  ou  do 
parcelamento.
Art. 3º A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, 
será realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas 
nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 
35  da Lei  nº  8.212,  de 1991,  em sua redação anterior  à  dada pela Lei  nº 
11.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4º e 5º do art. 32 da 
Lei nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei nº 11.941, de 
2009, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei nº 8.212, de
1991, acrescido pela Lei nº 11.941, de 2009.
§ 1º Caso as multas previstas nos §§ 4º e 5º do art. 32 da Lei nº 8.212, de 
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei nº 11.941, de 2009, tenham 
sido aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo 
descumprimento  de  obrigação  principal,  deverão  ser  comparadas  com  as 
penalidades previstas no art. 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009.
§ 2º A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos 
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os 
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os 
ajuizados após a publicação da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 
2008.
Art. 4º O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei nº 8.212, de 
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei nº 11.941, de 2009, sobre as 
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, 
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A 
daquela  Lei,  acrescido  pela  Lei  nº  11.941,  de  2009,  e,  caso  resulte  mais 
benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5º Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições 
declaradas  na  Guia  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-
á àquela prevista no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela 
Lei nº 11.941, de 2009.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

43



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO
Secretário da Receita Federal do Brasil

Portaria nº 6702, de 03 de dezembro de 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 654, § 
5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento 
Interno deste Tribunal,  Resolve  REMOVER, a pedido,  a Juíza  LILA PAULA 
FLORES FRANÇA, Titular da 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul, para 
a  Vara  do  Trabalho  de  São  Jerônimo,  cuja  titularidade  encontra-se  vaga, 
conforme  edital  de  09  de  novembro  de  2009,  disponibilizado  no  Diário  de 
Justiça Eletrônico do dia 10 de novembro de 2009.
Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

PORTARIA Nº 657, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009.CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 

Institui o Comitê Gestor do Projeto de Implantação de Sistema Integrado 
de Gestão da Informação no Poder Judiciário - e-jus. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
tribuições constitucionais e regimentais, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Projeto de Implantação de Sistema 
Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário - e-jus, composto pelos 
seguintes membros:
I - Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal;
II - Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça;
III - Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça;
IV - Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal;
V - Diretor-Geral do Tribunal Superior do Trabalho;
VI - Secretário-Executivo do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho;
VII - Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar;
VIII  -  Secretário-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos 
Territórios;
Parágrafo único -  O Comitê  Gestor  receberá o apoio técnico das áreas de 
Tecnologia  da  Informação  e  de  Orçamento  ou  correlatas  dos  órgãos 
integrantes do Projeto.
Art.  2º  Compete  ao  Comitê  Gestor  do  e-jus  a  coordenação  do  projeto, 
envolvendo  as  fases  de  planejamento,  de  orçamentação  e  de  execução 
orçamentária e financeira das ações, promovendo:
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I - o alinhamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito do projeto com o 
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário;
II  -  a  repartição  entre  os  órgãos  integrantes  do  projeto  dos  limites 
orçamentários anuais disponibilizados ao Poder Judiciário;
III  -  a  avaliação  do  desempenho,  verificando  a  execução  qualitativa  e 
quantitativa dos recursos disponibilizados; e
IV - os necessários remanejamentos de créditos entre os órgãos, visando um 
melhor  aproveitamento  dos  recursos  orçamentários  na  consecução  dos 
objetivos do Planejamento Estratégico.
Art. 3º O Comitê Gestor será coordenado pelo Secretário-Geral do Conselho 
Nacional de Justiça.
Art. 4º As deliberações do Comitê Gestor deverão estar alinhadas às diretrizes 
da Comissão de Tecnologia da Informatização e Infraestrutura do Conselho 
Nacional de Justiça.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA  Nº  045,  de  09  de  dezembro  de  2009.  Em  decorrência  da 
participação dos servidores deste Regional no movimento grevista deflagrado 
pelos  servidores  públicos  do  poder  Judiciário  federal,  que  afetou,  total  ou 
parcialmente, os serviços judiciários em várias Unidades Judiciárias, uniformiza 
os procedimentos a serem observados, quando do retorno às atividades.

A JUÍZA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª  REGIÃO, no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  e 
CONSIDERANDO  o  retorno  às  atividades  dos  servidores  da  Justiça  do 
Trabalho que se encontravam em greve;  CONSIDERANDO que o movimento 
paredista afetou, total ou parcialmente, os serviços judiciários em várias das 
Unidades  do  Primeiro  Grau  desta  Região;  CONSIDERANDO  o  regramento 
editado  por  Juízes  de  Primeiro  Grau,  por  meio  de  portarias,  em  suas 
respectivas  áreas de  jurisdição,  acerca  de  suspensão  e/ou  interrupção dos 
prazos  processuais  em  curso  durante  a  greve;  CONSIDERANDO  a 
necessidade de disciplinar  os  serviços  nas Unidades  Judiciárias,  visando  à 
uniformização  dos  procedimentos,  como  garantia  à  segurança  jurídica  de 
partes e procuradores e aos direitos dos jurisdicionados;
RESOLVE:
Art.  1º  Determinar  que  nas  Unidades  Judiciárias  em  que  editada  portaria 
interrompendo  ou  suspendendo  os  prazos  processuais,  sejam  estes 
considerados suspensos, reiniciando sua fluência em 04 de dezembro de 2009, 
data do término da greve.
Art. 2º Ressaltar que esta determinação não abrange as Unidades Judiciárias 
em que  as  atividades  não  foram  afetadas  pela  greve,  não  ensejando,  em 
decorrência,  medidas  de  suspensão  e/ou  interrupção  de  prazos,  os  quais 
fluíram normalmente.
Art.  3º  A  ocorrência  da  greve,  e  seu  respectivo  período,  deverão  ser 
certificados nos autos.
Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

PORTARIA  CONJUNTA  Nº  205,  DE  3  DE  DEZEMBRO  DE  2009. 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E PROCURADORIA-GERAL FEDERAL.

Atribui competência para declarar procedentes as despesas de quitação 
referentes  a  pagamentos  nos  processos  judiciais  que  envolvam  o 
Instituto  Nacional  do Seguro Social  -  INSS aos Chefes dos Órgãos de 
Execução que especifica.

O  PROCURADOR-GERAL  FEDERAL  e  o  PRESIDENTE  DO  INSTITUTO 
NACIONAL  DO SEGURO SOCIAL  SUBSTITUTO  ,  no  uso  das  atribuições 
legais que lhes conferem, respectivamente, o artigo 11, § 2º, incisos I e VIII, da 
Lei nº 10.480/02 e, artigo 22, incisos I e XI, do Anexo I, do Decreto nº 6.934/09,
resolvem:
Art. 1º Atribuir aos Procuradores Regionais Federais, Procuradores-Chefes das 
Procuradorias  Federais  nos  Estados  e  Procuradores  Seccionais  Federais  a 
competência para declarar procedentes as despesas de quitação referentes a 
pagamentos  nos  processos  judiciais  que  envolvam  o  Instituto  Nacional  do 
Seguro Social - INSS e cuja representação judicial tenha sido atribuída à sua 
respectiva unidade ou Escritório de Representação vinculado.
§ 1º É permitida a delegação da competência prevista no caput aos respectivos 
substitutos eventuais.
§ 2º Nas localidades em que a representação judicial do INSS esteja atribuída 
às  Procuradoria  Regionais  Federais,  Procuradorias  Federais  nos  Estados e 
Procuradorias Seccionais Federais, não poderão os Procuradores Regionais e 
Seccionais da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS - PFE/INSS 
declarar a procedência das despesas de quitação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS
Procurador-Geral Federal
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA
Presidente do INSS

Portaria nº 046, de 15 de dezembro de 2009.

Altera o artigo 1º da Portaria nº 45, de 09 de dezembro de 2009.

O  DESEMBARGADOR-CORREGEDOR  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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e CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os serviços nas Unidades 
Judiciárias,  visando  à  uniformização  dos  procedimentos,  como  garantia  à 
segurança jurídica de partes e procuradores e aos direitos dos jurisdicionados; 
RESOLVE:
I - Alterar o artigo 1º da Portaria nº 45, de 09 de dezembro de 2009, que passa 
a ter a seguinte redação:
Art.  1º  Determinar  que  nas  Unidades  Judiciárias  em  que  editada  portaria 
interrompendo  ou  suspendendo  os  prazos  processuais,  sejam  estes 
considerados  interrompidos  ou  suspensos,  respectivamente,  reiniciando  sua 
fluência em 04 de dezembro de 2009, data do término da greve, ou em data 
diversa, prevista naquela portaria.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2009.
JURACI GALVÃO JÚNIOR
Desembargador-Corregedor Regional

PORTARIA  Nº  666,  DE  17  DE  DEZEMBRO  DE  2009. CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA.

Institui o Plantão Nacional do Judiciário no Conselho Nacional de Justiça. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,  no uso de suas 
atribuições  constitucionais  e  regimentais,  e  considerando  o  disposto  na 
Resolução CNJ nº 71, que regulou o plantão judiciário, resolve:
Art.  1º  Instituir  o  Plantão  Nacional  do  Judiciário,  no  âmbito  do  Conselho 
Nacional  de Justiça,  com a atribuição de acompanhar o funcionamento dos 
plantões judiciais dos órgãos do Poder Judiciário dispostos no art. 92, incisos II 
a  VII  da  Constituição  Federal,  em  especial  para  registrar  reclamações  ou 
denúncias relativas a:
I - inexistência de plantão judicial;
II - falta de informações a respeito do seu funcionamento;
III - ausência do magistrado responsável ou dificuldade de contato;
IV - outros fatos noticiados pelas partes e advogados relacionados ao tema.
§ 1º O plantão acontecerá no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro de 
2010, por telefone, das 00h às 23h59min, e na sede do CNJ, nos dias úteis, 
das 8h às 19 horas.
§ 2º Os juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria Nacional de Justiça 
atuarão na coordenação das atividades relativas ao plantão.
Art. 2º As informações relativas ao plantão nacional e aos plantões de todos os 
tribunais estarão disponíveis no Portal do CNJ - www. cnj. jus. br.
Art. 3º As reclamações ou denúncias recebidas, relativas ao uncionamento dos 
plantões dos tribunais, serão reduzidas a termo e ncaminhadas à Corregedoria 
Nacional de Justiça, para eventuais providências.
Art. 4º Encaminhe-se cópia desta Portaria a todos os Tribunais, inclusive para 
que dêem ciência aos respectivos magistrados.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministro GILMAR MENDES

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO Nº 100, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a comunicação oficial,  por meio eletrônico, no âmbito do 
Poder Judiciário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições constitucionais e regimentais, e 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela 
observância do Art. 37 da Carta Constitucional (Art. 103-B, § 4º, caput e inciso 
II);
CONSIDERANDO que a eficiência operacional é um dos objetivos estratégicos 
a ser perseguido pelo Poder Judiciário, a teor da Resolução nº 70 do Conselho 
Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO  os  princípios  constitucionais  da  eficiência  e  da 
razoável  duração  dos  processos,  e  a  necessidade  de  modernizar  a 
administração  da  Justiça  com  a  utilização  dos  recursos  disponíveis  da 
tecnologia da informação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei 11.419/2006, prevendo que as 
comunicações  entre  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  serão  feitas, 
preferencialmente, por meio eletrônico;
CONSIDERANDO  a  economia,  celeridade  e  eficiência  alcançadas  com  a 
utilização do Sistema Hermes - Malote Digital por diversos Tribunais;
CONSIDERANDO o disposto no Termo de Cooperação Técnica nº 004/2008;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
na sua 95ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2009, nos autos 
do procedimento 200910000066914, resolve:
Art. 1º As comunicações oficiais entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o 
Conselho  da  Justiça  Federal  -  CJF,  o  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho - CSJT e os tribunais descritos no Art. 92, II a VII, da Constituição 
Federal, inclusive entre estes tribunais, serão realizadas com a utilização do 
Sistema  Hermes  –  Malote  Digital,  nos  termos  desta  Resolução  e  da 
regulamentação constante do seu Anexo.
§  1.º  A  comunicação  de  que  trata  o  caput  não  prejudica  outros  meios  de 
comunicação eletrônica utilizados pelos sistemas
processuais existentes nos órgãos do Poder Judiciário.
§ 2.º No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, não será utilizado o Sistema 
Hermes - Malote Digital para:
I - as comunicações de que trata a Portaria CNJ 516/2009 (e-CNJ);
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II - outras hipóteses excepcionais, a critério da Presidência, da Corregedoria, 
dos Gabinetes dos Conselheiros e da Secretaria Geral.
§ 3.º O Sistema Hermes - Malote Digital deve ser utilizado, entre outros, para 
expedição e devolução de Cartas Precatórias entre juízos de tribunais diversos, 
salvo se deprecante e deprecado utilizarem ferramenta eletrônica específica 
para esse fim.
Art.  2.º  O Conselho Nacional  de Justiça providenciará o cadastramento das 
seguintes Unidades Organizacionais - UO, para cada Tribunal ou Conselho:
I - Presidência;
II - Corregedoria;
III - Diretoria Geral, Secretaria Geral ou unidade equivalente;
IV - Secretaria de Tecnologia da Informação ou equivalente.
Parágrafo  único.  O  cadastramento  dos  usuários  e  sua  vinculação  às 
respectivas Unidades Organizacionais serão realizados por cada Tribunal ou 
Conselho, observado o prazo previsto no artigo anterior.
Art.  3.º  Recomenda-se  aos Tribunais  mencionados no Art.  1º  a  adoção do 
Sistema Hermes - Malote Digital como forma de comunicação oficial entre seus 
órgãos e setores internos, magistrados e servidores.
Art. 4.º Os Conselhos e Tribunais podem, no âmbito de suas competências, 
expedir normas complementares de utilização do sistema, não conflitantes com 
a presente Resolução.
Art.  5.º  O  uso  da  comunicação  eletrônica  de  que  trata  o  artigo  1º  deverá 
ocorrer:
I - a partir de 1º de fevereiro de 2010, para as comunicações entre o Conselho 
Nacional de Justiça e os tribunais descritos no Art. 92, II a VII, da Constituição 
Federal, assim como para as comunicações
entre o Conselho Nacional  de Justiça e os Conselhos da Justiça Federal  e 
Superior da Justiça do Trabalho; e
II - a partir de 1º de março de 2010, para as demais comunicações entre os 
tribunais e os conselhos, reciprocamente.
Art. 6.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.    
Min. GILMAR MENDES

ANEXO
1. Para o disposto nesta Resolução, considera-se:
I - Unidade Organizacional - UO: qualquer unidade administrativa ou judicial do 
Poder Judiciário;
II - Usuário: é considerado todo indivíduo, incluindo magistrados, serventuários, 
prestadores de serviços, estagiários ou qualquer outro indivíduo que mantenha 
vínculo formal com o Poder Judiciário, devidamente credenciado para acesso 
aos ativos de informática de cada órgão;
III - Remetente: Unidade Organizacional (UO) que envia documento oficial por 
meio digital;
IV - Destinatário: Unidade Organizacional (UO) que recebe documento oficial 
por meio digital;
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V  -  Meio  eletrônico:  Qualquer  forma  de  armazenamento  ou  tráfego  de 
documentos e arquivos digitais;
VI - Internet: é o conjunto de redes de computadores interligadas, de âmbito 
mundial, descentralizada e de acesso público;
VII - Login: é parte da credencial do usuário com prévio cadastramento através 
de  identificador  único,  no  software  ou  serviço,  de  modo  a  garantir  a 
individualização do seu proprietário;
VIII  -  Senha: é parte da credencial  do usuário formada por um conjunto de 
caracteres  alfanuméricos  e  caracteres  especiais  de  caráter  pessoal, 
confidencial e intransferível para uso nos sistemas de informática;
IX - Credencial: é a combinação, Login e Senha, utilizado ou não em conjunto a 
outro mecanismo de autenticação, que visa legitimar e conferir autenticidade ao 
usuário na utilização da infraestrutura e recursos de informática;
X - Comunicação oficial: a transmissão de arquivos de caráter oficial entre os 
usuários ou Unidades Organizacionais do Poder Judiciário Nacional;
XI - Sistema Hermes: conjunto de módulos de sistemas computacionais com 
finalidade de organização, autenticação e armazenamento de comunicações 
recíprocas,  oficiais  ou  não,  entre  as  Unidades  Organizacionais  do  Poder 
Judiciário Nacional;
XII - Malote digital: módulo do Sistema Hermes responsável pela organização, 
autenticação e armazenamento de comunicações oficiais recíprocas entre as 
Unidades Organizacionais do Judiciário Nacional:
a.  Recibo  de  leitura:  comprovante  autenticador  fornecido  pelo  sistema, 
notificando  o  remetente  que  a  informação  transmitida  foi  aberta  pelo 
destinatário,  em determinada data e hora,  o qual  permanecerá armazenado 
nos  equipamentos  de  informática  (servidores)  do  Poder  Judiciário,  sendo 
dispensada a impressão para simples efeito de registro em livro;
b. Documentos lidos: o espaço individual de cada unidade organizacional no 
sistema,  onde  ficam armazenadas  as  comunicações recebidas e  lidas,  das 
demais unidades organizacionais do Poder Judiciário, constando data e hora 
do recebimento;
c. Documentos não lidos: o espaço individual de cada unidade organizacional 
no sistema, onde ficam armazenadas as comunicações recebidas, mas ainda 
não lidas, das demais unidades organizacionais do Poder Judiciário;
d. Documentos enviados: o espaço individual de cada unidade organizacional 
no sistema, onde ficam todas as comunicações enviadas aos demais órgãos do 
Poder Judiciário, constando data e hora do envio do documento;
2.  Para  os  efeitos  legais  as  comunicações  serão  feitas  entre  as  Unidades 
Organizacionais, e não entre as pessoas dos magistrados ou servidores que 
lhes dirijam, e ficarão fazendo parte do acervo da Unidade Organizacional.
2.1. Na hipótese de comunicação pessoal ou sigilosa, deverá ser utilizada a 
funcionalidade "Envio  em sigilo",  de  modo que apenas a  pessoa a que se 
destina tenha acesso ao seu conteúdo.
3. Em se tratando de contagem de prazo nos requerimentos administrativos, 
considera-se realizado o ato por meio eletrônico no dia e hora do seu envio.
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3.1.  Quando  a  petição  eletrônica  for  enviada  para  atender  a  prazo 
procedimental, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as vinte e 
quatro horas do seu último dia.
4.  As  cartas  precatórias  de  mera  intimação,  bem  como  aquelas  que  não 
exigirem  o  envio  de  grande  quantidade  de  documento  em  papel,  serão 
encaminhadas, preferencialmente, por meio eletrônico.
4.1. Deverão ser devolvidos, através do Sistema Hermes - Malote Digital, ao 
Juízo  deprecante,  apenas  a  capa  da  precatória  e  os  documentos  que 
comprovem  os  atos  praticados  no  Juízo  deprecado  ou  nele  juntados, 
arquivando-se os autos físicos no próprio juízo deprecado.
5.  Os  documentos  transmitidos  por  meio  eletrônico  devem  ser  protegidos 
através de sistemas de segurança de acesso, armazenados nos equipamentos 
servidores  do  Poder  Judiciário,  de  forma  a  garantir  a  confidencialidade, 
integridade e disponibilidade dos dados, sendo dispensada a impressão para 
simples efeito de registro em livro.
6.  Os  documentos  transmitidos  por  meio  eletrônico  devem  ser, 
obrigatoriamente, do formato PDF (Portable Document Format). Mecanismos 
computacionais  automatizados  adicionarão  dispositivos  e  marcações  nos 
documentos  como  códigos  numéricos,  logomarcas,  marcas  d´água  e 
assinatura digital, visando garantir o princípio da autenticidade.
6.1.  Todas as  operações e  comunicações  realizadas ficarão  registradas  no 
sistema  e  não  poderão  ser  apagadas  dos  equipamentos  servidores,  salvo 
situações excepcionais devidamente autorizadas pela autoridade competente.
7. Para efeito de registro das comunicações pelo Malote Digital, obedecer-se-á 
ao seguinte:
I  -  Nos  envios  será  remetida  uma  cópia  integral  do  documento,  na  área 
"documentos enviados" do remetente, e quando aberto pelo destinatário, será 
gerado um recibo de leitura;
II - Nos encaminhamentos será adicionada uma marcação no arquivo, na área 
"documentos enviados" do remetente, e quando aberto pelo destinatário, será 
gerado um recibo de leitura;
III - Cada emissão, encaminhamento ou recibo possuirá um número de registro, 
seguido de data e horário da movimentação.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 24/2009

Altera  o  Programa  de  Assistência  Pré-escolar  no  âmbito  do  Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.

O  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
realizada nesta data;
CONSIDERANDO o que consta do Expediente MA nº 30190-1993-000-04-00-
6, apensado ao Processo Administrativo Eletrônico nº 4049; CONSIDERANDO 
a  decisão  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  nos  autos  do  Procedimento 
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Administrativo  nº  200810000033357,  publicada  em  15  de  maio  de  2009; 
CONSIDERANDO  que  o  Ato  nº  150  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho,  de  17  de  setembro  de  2009,  com  o  objetivo  de  uniformizar  o 
Programa de Assistência  Pré-Escolar  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de 
primeiro e segundo graus, estabelece que os Tribunais Regionais do Trabalho 
deverão adequar seus atos administrativos atualmente em vigor às disposições 
do citado Ato; CONSIDERANDO que a concessão do benefício da assistência 
pré-escolar no âmbito da Justiça do Trabalho na 4ª Região é regulamentada 
pela  Portaria  nº  2.167,  de  31  de  maio  de  2004,  cuja  última  alteração  foi 
procedida pela Portaria nº 6.634, de 22 de dezembro de 2008; RESOLVEU, por 
unanimidade  de  votos,  alterar  o  Programa  de  Assistência  Pré-escolar  no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos:
Art. 1º O Programa de Assistência Pré-escolar destina-se aos dependentes dos 
magistrados e servidores em efetivo exercício no âmbito da Justiça do Trabalho 
na 4ª Região, com o objetivo de subsidiar os meios necessários ao custeio dos 
serviços  de  berçário,  maternal,  jardim  de  infância  e  pré-escola  ou 
assemelhados.
Parágrafo  único.  O Programa é  extensivo  aos  dependentes  dos  servidores 
requisitados, removidos, cedidos, em exercício provisório e dos ocupantes de 
cargo em comissão, sem vínculo com a Administração Pública, condicionado à 
existência de disponibilidade orçamentária.
Art.  2º  A  assistência  pré-escolar  tem por  finalidade proporcionar,  durante a 
jornada de trabalho dos magistrados e servidores, condições de atendimento 
aos seus dependentes, abrangendo:
I - educação anterior ao ensino fundamental, com vistas ao desenvolvimento de 
sua personalidade e a sua integração ao ambiente social;
II  -  condições  para  crescerem  saudáveis,  mediante  assistência  médica, 
alimentação e recreação adequadas;
III - proteção à saúde, por meio da utilização de métodos próprios de vigilância 
sanitária e profilaxia;
IV  -  assistência  afetiva,  estímulos  psicomotores  e  desenvolvimento  de 
programas educativos específicos para cada faixa etária; e
V - condições para que se desenvolvam de acordo com suas características 
individuais,  oferecendolhes  ambiente  favorável  ao  desenvolvimento  da 
liberdade de expressão e da capacidade de pensar com independência.
Parágrafo único.  O atendimento às finalidades descritas neste artigo poderá 
ocorrer  perante  instituições  de  educação,  públicas  ou  privadas,  e/ou  no 
ambiente residencial.
Art.  3º  A assistência  pré-escolar  será prestada na modalidade indireta,  que 
consiste no pagamento do valor do Auxílio Pré-escolar, expresso em moeda 
corrente.
Art. 4º  São beneficiários do Programa de Assistência Pré-escolar previsto na 
presente Resolução os dependentes dos magistrados e servidores da Justiça 
do  Trabalho  na  4ª  Região,  na  faixa  etária  compreendida  entre  a  data  do 
nascimento e os cinco anos de idade, inclusive.
§ 1º Considera-se dependente para efeito de assistência pré-escolar:
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a) o filho;
b)  o  enteado,  desde  que  comprovada  a  responsabilidade  e  dependência 
econômica do magistrado ou do servidor; e
c) o menor que esteja sob a guarda ou tutela judicial do magistrado ou servidor.
§  2º  O  benefício  será  concedido  também  ao  dependente  portador  de 
necessidades especiais de qualquer idade, cujo desenvolvimento biológico e 
psicomotor correspondam à faixa etária prevista no caput deste artigo.
§ 3º O estado de dependência deve ser habitual e contínuo.
Art. 5º É vedada a acumulação do benefício do Programa de Assistência Pré-
escolar com outro de igual finalidade que o magistrado, servidor ou os outros 
responsáveis  percebam,  para  o  mesmo  dependente,  em  entidade  da 
Administração Pública, ainda que em regime legal de acumulação de cargo ou 
emprego público.
Parágrafo único. Na hipótese de acumulação legal de cargos, fica ressalvado o 
direito de opção para o recebimento do benefício.
Art.  6º  Nos  casos  de  separação  judicial,  divórcio,  ou  quando  a  guarda  do 
dependente não couber ao magistrado ou servidor, o Auxílio Pré-escolar será 
creditado a esses e por eles repassado a quem couber de direito, ressalvada a 
existência de decisão judicial que disponha em sentido diverso.
Art.  7º  Para habilitar  o dependente à fruição do benefício,  o magistrado ou 
servidor deverá apresentar:
I - requerimento próprio;
II – cópia da certidão de nascimento do dependente; e
III – declaração de que o dependente não usufrui benefício de igual finalidade, 
custeado por entidade da Administração Pública.
§ 1º Se for o caso, deverá ser apresentada cópia do termo ou decisão judicial 
de guarda ou tutela.
§  2º  Para  a  inscrição  de  enteado,  deverá  ser  apresentada  certidão  de 
casamento ou termo de união estável, bem como declaração de que o menor é 
dependente econômico do magistrado ou servidor.
§  3º  Nas  hipóteses do  art.  6º,  deverá  ser  apresentada declaração,  sob  as 
penas da lei, de que os valores percebidos serão repassados mensalmente a 
quem esteja incumbido dos cuidados diretos da criança.
Art. 8º  Quando se tratar de beneficiário portador de necessidades especiais, 
com desenvolvimento psicomotor correspondente à idade relativa à faixa etária 
de  concessão  do  benefício,  deverá  ser  apresentado  atestado  emitido  por 
profissional de saúde competente informando essa condição.
§ 1º  O atestado de que trata o  caput  será apresentado ao Serviço Médico e 
Odontológico deste Tribunal, que emitirá parecer, podendo se valer de perícia 
externa oficial, caso entenda necessário.
§ 2º A Administração do Tribunal poderá solicitar a realização da perícia a que 
se  refere  o  parágrafo  anterior,  sempre  que  entender  necessário,  para  a 
verificação das razões da manutenção do benefício.
Art. 9º  Não se exigirá, para a participação no Programa de Assistência Pré-
escolar, comprovante de matrícula ou de pagamento de mensalidade à creche, 
instituição de ensino ou de atendimento préescolar.
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Art.  10.  O magistrado ou servidor deverá informar quaisquer alterações nas 
condições constantes do requerimento original.
Art. 11.  O servidor removido, em exercício provisório ou cedido de órgão ou 
entidade da União, Estados, Municípios e Distrito Federal,  com ônus para o 
Tribunal, poderá fazer a opção para que seu dependente usufrua o benefício 
no  Tribunal,  desde  que  haja  disponibilidade  orçamentária,  ou  no  órgão  de 
origem.
Parágrafo único. No caso de opção pelo usufruto do benefício no Tribunal, o 
servidor  deverá  providenciar  os  documentos  arrolados  no  art.  7º  desta 
Resolução.
Art.  12.  O  Auxílio  Pré-escolar  será  devido  a  partir  do  mês  em  que  for 
protocolizado o requerimento da inscrição do dependente, não sendo pagos 
valores retroativos.
Art. 13. O dependente deixará de fazer parte do Programa de Assistência Pré-
escolar no mês subsequente àquele em que:
I – completar 6 (seis) anos de idade cronológica ou mental;
II – ocorrer o seu óbito;
III – começar a cursar o ensino fundamental, ainda que não atingida a idade 
limite; ou
IV – o magistrado ou servidor responsável pelo benefício:
a) aposentar-se ou puser termo ao vínculo funcional com a Justiça do Trabalho;
b) entrar em licença ou afastamentos não remunerados;
c) perder a guarda ou a tutela do menor; ou
d) solicitar o cancelamento do benefício.
Parágrafo único.  O magistrado ou servidor deverá informar a ocorrência das 
situações descritas nos incisos II e III, e na alínea “c” do inciso IV.
Art. 14.  O Programa de Assistência Pré-escolar será custeado pelo Tribunal, 
por meio de verba específica em seu orçamento.
Art.  15.  O  benefício  de  que  trata  esta  Resolução  Administrativa  não  se 
incorpora  aos vencimentos  para  quaisquer  efeitos,  não constitui  rendimento 
tributável,  nem sofre incidência de contribuição para o Plano de Seguridade 
Social, na forma prevista no art. 4º, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004.
Parágrafo  único.  A  percepção  indevida  do  Auxílio  Pré-escolar  acarretará  a 
exclusão automática do Programa, a devolução obrigatória dos valores havidos 
irregularmente e a aplicação das penalidades legais cabíveis.
Art.  16.  O Tribunal  manterá  sistema de  acompanhamento  do  Programa de 
Assistência Pré-escolar, que compreenderá:
I – o controle das informações dos benefi ciados; e
II – a evolução mensal das despesas com o programa.
Art. 17.  O valor a ser pago como Auxílio Pré-escolar será único e fi xado por 
ato do Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, observada a 
disponibilidade orçamentária, conforme disposto no art. 19 do Ato nº 150/2009 
daquele órgão.
Art. 18.  A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua 
publicação.
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Art. 19. Revoga-se a Portaria nº 2.167, de 31 de maio de 2004, deste Tribunal.
Dou fé.  Porto  Alegre,  30  de  novembro  de  2009.  Cláudia  Regina  Schröder, 
Secretária do Tribunal
Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 25/2009

O ÓRGÃO ESPECIAL  DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, 
de 21 de novembro de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada Tribunal 
Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio, alterar e 
estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho,  bem como transferir-lhes a 
sede de um Município para outro, de acordo com a necessidade de agilização 
da  prestação  jurisdicional  trabalhista.”;  CONSIDERANDO  o  estudo  de 
adequação  das  unidades  judiciárias  da  4ª  Região  feito  pela  Assessoria  de 
Planejamento  Estratégico,  Dados  Estatísticos  e  Apoio  às  Comissões 
Permanentes;  CONSIDERANDO  que  a  instalação  do  Posto  da  Justiça  do 
Trabalho  em  São  Sebastião  do  Caí  oportunizará  maior  agilidade  no 
cumprimento  dos  atos  judiciais,  facilitando  também  o  acesso  dos 
jurisdicionados;  CONSIDERANDO  as manifestações favoráveis  da subseção 
da OAB, dos Prefeitos dos Municípios de São Sebastião do Caí, Bom Princípio, 
Harmonia, Alto Feliz, Tupandi, Vale Real, Feliz e São José do Hortêncio, bem 
como das Câmaras Municipais de Vereadores de Feliz e de São Sebastião do 
Caí  e  de  órgãos  e  instituições  das  comunidades  locais  envolvidas; 
CONSIDERANDO,  por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento 
Interno desta Egrégia Corte;  RESOLVEU, por unanimidade de votos, criar e 
instalar Posto da Justiça do Trabalho no Município de São Sebastião do Caí, 
vinculado  ao  Foro  Trabalhista  de  São  Leopoldo,  com  jurisdição  sobre  os 
municípios  de  São  Sebastião  do  Caí,  Alto  Feliz,  Bom Princípio,  Capela  de 
Santana, Feliz, Linha Nova, São José do Hortêncio, São Vendelino, Vale Real 
e Tupandi.
Dou fé.  Porto  Alegre,  30  de  novembro  de  2009.  Cláudia  Regina  Schröder, 
Secretária do Tribunal
Pleno e do Órgão Especial.

RESOLUÇÃO  Nº  99,  DE  24  DE  NOVEMBRO  DE  2009.  CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA

Institui  o  Planejamento  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação no âmbito do Poder Judiciário.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições  legais,  tendo  em  vista  o  decidido  no  Processo  nº 
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200910000066902, na 95ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de novembro 
de 2009, e
CONSIDERANDO competir ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão de 
controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, a atribuição de 
coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a unicidade do Poder Judiciário, a exigir a implementação 
de diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional de todos os seus 
órgãos;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  assegurar  uma  convergência  dos 
recursos humanos, administrativos e financeiros empregados pelos segmentos 
do  Poder  Judiciário  no  que  concerte  à  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação;
CONSIDERANDO  o  trabalho  realizado  no  âmbito  do  Comitê  Gestor  de 
Tecnologia da Informação do Poder Judiciário, que conta com representantes 
de todos os segmentos do Judiciário Brasileiro;
CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário estabelecido 
na Resolução CNJ N.º 70, de 18 de março de 2009, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário, com suas metas e indicadores, 
constante  do  Anexo  I  desta  Resolução,  sintetizado  nos  seguintes 
componentes:
I - Missão: Prover soluções tecnológicas efetivas para que o Judiciário cumpra 
sua função institucional.
II - Visão: Ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e soluções de TIC.
III - Atributos de Valor para a Sociedade:
a) celeridade;
b) modernidade;
c) acessibilidade;
d) transparência;
e) responsabilidade social e ambiental;
f) imparcialidade;
g) ética;
h) probidade.
IV - 13 (treze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas:
a) Eficiência Operacional:
Objetivo 1. Primar pela satisfação do cliente de TIC;
b) Acesso ao Sistema de Justiça:
Objetivo  2.  Facilitar  o  acesso  à  Justiça,  promovendo  a  capilaridade  dos 
sistemas e serviços;
c) Responsabilidade Social:
Objetivo  3.  Promover  a  cidadania,  permitindo  que  os  sistemas  e  serviços 
estejam disponíveis a Todos os cidadãos;
d) Alinhamento e Integração:
Objetivo  4.  Promover  a  interação  e  a  troca  de  experiências  de  TIC  entre 
tribunais (nacional e internacional);
e) Atuação Institucional:
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Objetivo 5. Aprimorar a comunicação com públicos externos e internos;
Objetivo 6. Melhorar a imagem de TIC do Judiciário;
f) Gestão de Pessoas:
Objetivo 7. Desenvolver competências gerenciais;
g) Infraestrutura e Tecnologia:
Objetivo 8. Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas;
Objetivo 9. Promover a segurança da informação;
Objetivo  10.  Garantir  a  disponibilidade  de  sistemas  de  TIC  essenciais  ao 
judiciário;
Objetivo 11. Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis;
Objetivo 12. Prover documentação de sistemas;
h) Orçamento:
Objetivo 13. Garantir a gestão e execução dos recursos orçamentários de TIC.
Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a 
VII  do  Art.  92  da  Constituição  Federal  elaborarão  os  seus  respectivos 
planejamentos  estratégicos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação, 
alinhados ao Plano Estratégico Nacional de TIC, com abrangência mínima de 5 
(cinco) anos, bem como os aprovarão nos seus órgãos plenários ou especiais 
até 31 de março de 2009.
§ 1º Os planejamentos estratégicos de que trata o caput conterão:
I - pelo menos um indicador de resultado para cada objetivo estratégico;
II  -  metas  de  curto,  médio  e  longo  prazos,  associadas  aos  indicadores  de 
resultado;
III - projetos e ações julgados suficientes e necessários para o atingimento das 
metas fixadas.
§  2º  Os  tribunais  que  já  disponham de  planejamentos  estratégicos  de  TIC 
deverão  adequá-los  ao  Plano  Estratégico  Nacional  de  TIC,  observadas  as 
disposições e requisitos do caput do § 1º deste artigo.
§ 3º As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos seus 
respectivos  planejamentos  estratégicos,  de  forma  a  garantir  os  recursos 
necessários à sua execução.
Art. 3º Para a concretização do previsto nesta Resolução, dever-se-á adotar a 
estrutura e as prescrições da Resolução n. 70/2009.
Art.  4º  O  Conselho  Nacional  de  Justiça  acompanhará  o  cumprimento  do 
planejamento  estratégico  nacional  de  TIC  por  meio  da  coleta  periódica  de 
informações  oriundas  dos  tribunais,  oportunidade  em que  poderá  promover 
ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho.
Parágrafo único. Sem prejuízo da atuação de que trata o caput deste artigo, os 
tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia - RAE trimestrais para 
acompanhamento dos resultados das metas fixadas.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

** ANEXO I (VIDE LEGISLAÇÃO)
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RESOLUÇÃO  NORMATIVA  Nº  222,  DE  20  DE  NOVEMBRO  DE  2009. 
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA.

Atualiza a RN nº196 (publicada DOU nº 180 de 17/09/2004 - Seção 1 - págs. 
267-8 e DOU nº 17 de 08/09/2005 - Seção 1 -págs. 182-3) que dispõe sobre 
a Carteira Profissional do Químico.

O Conselho Federal de Química, usando das atribuições que lhe confere o art. 
8º, letra f da Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956;
Considerando  que  todos  os  profissionais  da  Química,  que  exerçam  ou 
pretendam exercer a profissão, estão obrigados ao uso de carteira profissional, 
da qual constem as anotações especificadas no art. 329 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que conferem a esta carteira as características de carteira de 
identidade;
Considerando  que  a  Lei  nº  2.800,  de  18.06.1956,  é  omissa  quanto  a  tais 
anotações,  tendo  o  Conselho  Federal  de  Química  instituído,  em  1957,  a 
carteira profissional do químico em forma de cédula, contendo unicamente as 
anotações exigidas pelo art. 329 da Consolidação das Leis do Trabalho, como 
o modelo mais simples que atendia, então, aos interesses dos Conselhos de 
Química e dos profissionais da Química;
Considerando  que,  por  força  do  artigo  13  do  Decreto-Lei  n.º  926,  de 
10.10.1969,  a  "Carteira  Profissional"  passou  a  denominar-se  "Carteira  de 
Trabalho e Previdência  Social",  sendo,  também, de uso obrigatório  para os 
profissionais da Química;
Considerando que o advento da Resolução Normativa nº 36, de 25.04.1974, 
deste Conselho Federal de Química, criou a real necessidade dos profissionais 
da  Química  possuírem  um  novo  modelo  de  carteira  de  identificação,  que 
permita  o  registro  das  atribuições  profissionais  de  seu  portador  e  outras 
anotações de interesse dos Conselhos de Química;
Considerando a necessidade de adaptação à evolução tecnológica;
Considerando a possibilidade de haver facilidade na falsificação nos modelos 
antigos das identidades profissionais, como se tem constatado;
Considerando a necessidade de adoção de um novo padrão de documento de 
identidade profissional;
Resolve:
Art.  1º.  A  Carteira  Profissional  do  Químico  é  o  documento  pessoal 
comprobatório do registro profissional em Conselho Regional de Química.
§ 1º. A primeira folha da Carteira Profissional do Químico,
verso e anverso,  conterá todos os elementos necessários para servir  como 
carteira de identidade, nos termos do art. 1º da Lei n.º 6.206, de 07.05.1975.
§ 2º. A primeira folha da Carteira Profissional do Químico será também emitida 
em forma de Cédula de Identidade Profissional.
Art. 2º. Todo aquele que exercer ou pretender exercer funções de profissional 
da Química, é obrigado ao uso da Carteira Profissional do Químico, obtida no 
ato de registro do seu diploma em Conselho Regional de Química, de acordo 
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com os artigos 26 da Lei nº 2.800/56 e 330 da CLT, nos termos da presente 
Resolução.
§  1º.  Exerce  função  de  profissional  da  Química  aquele  que  desempenha 
qualquer  das  atividades  abrangidas  pela  Lei  nº  2.800/56,  Decreto-Lei  nº 
5.452/43,  Capítulo  "Dos  Químicos"  e  pelas  Resoluções  Normativas  do 
Conselho Federal de Química;
§ 2º.  Manifesta a pretensão de exercer funções de profissional da Química, 
quem:
a) mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de 
serem identificados, se propuser ao exercício de atividades de profissional da 
Química,  estabelecidas  nos  diplomas  legais  e  intra-legais  referidos  no 
parágrafo precedente;
b)  firmar  contrato,  com ou  sem vínculo  empregatício,  para  a  execução  de 
serviços com atividades de profissional da Química;
c) especificar sua profissão em contrato social de firma comercial, industrial ou 
de serviços, ou em estudos, projetos, análises, pareceres, atestados, laudos e 
perícias e demais documentos profissionais ou pessoais, como sendo uma das 
que constem no art. 325 do Decreto-Lei n.º 5.452, de 01.05.1943, ou na Lei n.º 
2.800, de 18.06.1956, ou nas Resoluções Normativas do CFQ; 
d)  inscrever-se  em  concurso  ou  prova  de  seleção  em  entidade  de  direito 
público ou privado, para preenchimento de cargo ou função, com atividade de 
profissional da Química, referidas no parágrafo 1º deste artigo.
Art. 3º. Para obter registro profissional em Conselho Regional de Química, o 
interessado deverá apresentar:
a) requerimento, em formulário de modelo aprovado pelo Conselho Federal de 
Química;
b)  diploma  devidamente  registrado  e  certidão  de  seu  histórico  escolar, 
contendo as cargas horárias teóricas e práticas;
c) prova de identidade;
d) título de eleitor;
e) prova de estar em dia com o serviço militar (se do sexo
masculino);
f) cadastro de pessoa física (CPF);
g) quatro fotografias recentes, de frente e nas dimensões de 3cm x 4cm, nos 
moldes das exigências dos Institutos de Identificação.
§ 1º. O profissional que, tendo concluído curso de Química, ainda não tenha 
diploma devidamente registrado, poderá apresentar ao Conselho Regional de 
Química  uma  certidão  de  conclusão  de  curso  a  fim  de  obter  cédula  de 
identidade profissional provisória para o exercício de atividades de profissional 
da  Química,  válida  por  06  (seis)  meses,  renovável  a  critério  do  Conselho 
Regional de Química de sua jurisdição.
§  2º.  A  licença  provisória  não  gera  direitos  em  relação  ao  exercício  de 
profissão. Somente por ocasião do registro definitivo serão estabelecidas as 
atribuições do profissional da química.
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Art. 4º. A Carteira Profissional do Químico terá as dimensões de 6,5cm x 9,5cm 
e  conterá,  no  verso  e  anverso  da  primeira  folha,  os  seguintes  elementos, 
distribuídos conforme modelo do Conselho Federal de Química:
a) número da Carteira Profissional do Químico;
b) nome do profissional;
c) filiação;
d) nacionalidade;
e) data e lugar de nascimento;
f) tipo sangüíneo;
g) título de habilitação;
h) natureza do currículo
i) denominação da escola ou universidade;
j) data de expedição do diploma;
k) registro geral (RG);
l) data de expedição do registro geral (RG);
m) cadastro de pessoa física (CPF);
n) local e data de expedição da Carteira Profissional do
Químico;
o) assinatura do Presidente do Conselho Regional de Química;
p) assinatura do profissional;
q) impressão do polegar direito;
r) fotografia nas dimensões de 3cm x 4cm;
s)  declaração  de  validade  como  carteira  de  identidade  (art.  1º  da  Lei  nº 
6.206/75) e substituto do diploma (art. 330 do Decreto-Lei n.º 5.452/43);
§ 1º. A Carteira Profissional do Químico conterá mais 10 (dez) folhas, sendo 06 
(seis) para discriminação das atividades de acordo com a Resolução Normativa 
n.º  36,  de  25.04.1974,  do  Conselho  Federal  de  Química  e,  também,  para 
anotação de diplomas e certificados de cursos adicionais realizados, enquanto 
que as outras 4 (quatro) folhas, serão destinadas para anotações dos contratos 
de trabalho, quitação de anuidades e outras.
§ 2º. O preenchimento dos dados elencados nos itens de "a" a "m" deste artigo 
serão digitados e impressos pelo Conselho Regional de Química, em fonte de 
letra do tipo "Times New Roman", com corpo 7 (sete).
Art.  5º.  Ao  lado  da  área  reservada  para  a  colocação  da  fotografia  do 
profissional,  e,  sobre parte desta,  tanto na Carteira Profissional  do Químico 
como na cédula, será colado um selo de autenticidade, que será fornecido aos 
Conselhos Regionais pelo Conselho Federal de Química.
Art. 6º. O portador do Certificado de Curso Seqüencial de Complementação de 
Estudos, poderá solicitar ao Conselho Federal de Química:
I.  Anotação,  em  sua  carteira  para  enriquecimento  curricular,  caso  já  seja 
registrado  no  CRQ  como  profissional  da  Química,  devendo  apresentar  os 
seguintes documentos:
a) Requerimento, em formulário próprio, aprovado pelo CFQ;
b) Certificado do Curso Seqüencial de Complementação de Estudos;
c) Conteúdo Programático e carga horária das disciplinas cumpridas;
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d)  Portaria  de  criação  do  Curso  Seqüencial  da  IES  e  comprovante  de 
reconhecimento do Curso de Graduação ao qual se encontra vinculado;
e) Cópias da carteira de identidade, título de eleitor, CPF (CIC) e comprovante 
e serviço militar.
II. Cadastramento no CRQ, para o exercício de atividades na área da Química, 
caso  não  seja  profissional  da  Química,  conforme  definido  em  Lei  e  nas 
Resoluções Normativas do CFQ, devendo apresentar os mesmos documentos 
exigidos no item I anterior.
Art. 7º. No caso de aprovação do cadastramento dos profissionais referidos no 
art.  6º, item II,  o mesmo será feito na qualidade de Técnico de Laboratório 
Provisionado ou de Técnico Industrial Provisionado, dependendo da análise do 
currículo a ser feita pelo Conselho Federal de Química.
§ 1º. Os profissionais referidos neste artigo serão incluídos como cadastro de 
número 7, conforme definido no artigo 8º da presente Resolução Normativa.
§  2º.  Quando  da  expedição  da  carteira  relativa  ao  cadastro  de  identidade 
profissional, o Conselho Regional de Química fará constar em NATUREZA DO 
CURRÍCULO, a seguinte informação: "Curso Seqüencial de Complementação 
de Estudos de Destinação Coletiva".
Art. 8º. O número da Carteira Profissional de Químico será constituído de 08 
(oito)  algarismos,  destinando-se  as  duas primeiras  posições,  à  esquerda,  à 
caracterização do Conselho Regional de Química emitente, seguida de uma 
posição identificadora do número do cadastro para registro de profissionais, 
ficando as 5 (cinco) últimas posições reservadas à série de números naturais 
de 00001 a 99999, correspondentes ao número de registro dos profissionais 
em cada cadastro.
§ 1º. O Conselho Regional de Química, emitente será caracterizado pela série 
de números naturais, de 01 a 99, correspondente à Região.
§ 2º. Cada Conselho Regional de Química manterá 7 (sete) cadastros para 
registro de profissionais, identificados pelos algarismos de 1 (um) a 7 (sete).
1.  Cadastro  destinado  ao  registro  dos  profissionais  da  Química  de  nível 
superior,  com  currículo  de  "Química".  (título  do  diploma  ou  da  habilitação: 
Bacharel em Química ou similar).
2.  Cadastro  destinado  ao  registro  dos  profissionais  da  Química  de  nível 
superior,  com currículo  de  "Química  Tecnológica".  (título  do  diploma ou da 
habilitação: Químico Industrial ou similar).
3.  Cadastro  destinado  ao  registro  dos  profissionais  da  Química  de  nível 
superior,  com currículo  de  "Engenharia  Química".  (título  do  diploma  ou  da 
habilitação: Eng. Químico ou similar).
4. Cadastro destinado ao registro dos profissionais da Química de nível médio.
5. Cadastro destinado ao registro dos profissionais da Química Licenciados e 
Provisionados.
6.  Cadastro  destinado  ao  registro  dos  profissionais  egressos  dos  Cursos 
Seqüenciais de Nível Superior.
7. Cadastro destinado ao registro de Técnico de Laboratório Provisionado ou 
de  Técnico  Industrial  Provisionado,  dependendo  da  análise  do  currículo 
profissional (item 6.2) a ser feita pelo Conselho Federal de Química.
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§ 3º. No anverso da carteira profissional haverá uma numeração seqüencial 
que deverá estar de acordo com a contida no selo.
§ 4º. A Carteira dos Profissionais de nível médio deverá indicar a natureza do 
currículo, definida pelo CFQ de acordo com o curso de formação plena, bem 
como as matérias que lhe sejam acrescidas em cursos de complementação ou 
de pós-graduação.
§ 5º. A natureza do currículo "não mantém relação de dependência com o título 
do diploma".
Art. 9º. Concedido o registro profissional, dar-se-á por encerrado o processo 
administrativo, devendo o Conselho Regional de Química remeter ao Conselho 
Federal de Química as informações pertinentes.
§  1º.  Os  Conselhos  Regionais  de  Química  deverão  remeter  ao  Conselho 
Federal de Química, mensalmente, cópia do banco de dados informatizado dos 
profissionais registrados no período.
§  2º.  As  carteiras  profissionais  somente  serão  fornecidas  aos  Conselhos 
Regionais que cumprirem as determinações do parágrafo anterior.
§ 3º. As carteiras profissionais que forem inutilizadas deverão ser enviadas ao 
CFQ juntamente com os respectivos selos.
Art. 10 - As Carteiras Profissionais do Químico anteriores a 2004, caducaram 
em janeiro de 2006.
Art.  11 -  Ao profissional  da Química que se transferir  de Região,  não será 
exigido  promover  novo  registro  profissional,  bastando-lhe  apresentar  sua 
Carteira Profissional de Químico ao Conselho Regional de Química da nova 
jurisdição,  e  a  prova  de  quitação  de  anuidades  a  fim  de  serem  feitas  as 
anotações pertinentes.
Art. 12 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União, revogando as Resoluções Normativas nº 59 (publicada 
DOU de 01/04/1982 - Seção 1 - págs. 5671-72), nº 191 (publicada DOU nº 232 
de 28/11/2003 - Seção 1 - págs. 267-8) e nº 196 (publicada DOU nº 180 de 
17/09/2004 – Seção 1 - págs. 267-8 e DOU nº 17 de 08/09/2005 - Seção 1 - 
págs. 182-3) do CFQ.
JESUS MIGUEL TAJRA ADAD - PRESIDENTE
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO  Nº   514,  DE  25  DE  NOVEMBRO  DE  2009.  CONSELHO 
FEDERAL DE FARMÁCIA.

Dispõe sobre o título de Farmacêutico-Bioquímico.

O  Conselho  Federal  de  Farmácia,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais;
Considerando o disposto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, que 
outorga  liberdade  de  exercício,  trabalho  ou  profissão,  atendidas  as 
qualificações que a lei estabelecer;
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Considerando que o Conselho Federal de Farmácia, no âmbito de sua área 
específica de atuação e como Conselho de Profissão Regulamentada, exerce 
atividade típica do Estado, nos termos dos artigos 5º,  inciso XIII;  21, inciso 
XXIV e 22, inciso XVI, todos da Constituição Federal;
Considerando  que  é  atribuição  do  Conselho  Federal  de  Farmácia  expedir 
resoluções para eficiência da Lei Federal n.º 3.820/60 e, ainda, compete-lhe o 
múnus de definir ou modificar a competência dos farmacêuticos em seu âmbito, 
de acordo com o artigo 6º, alíneas "g" e "m" do referido
diploma legal;
Considerando,  ainda,  a  outorga legal  ao Conselho Federal  de Farmácia de 
zelar pela saúde pública, promovendo ações de assistência farmacêutica em 
todos os níveis de atenção à saúde, de acordo com a alínea "p", do artigo 6º, 
da Lei Federal nº 3.820/ 60, com as alterações da Lei Federal nº
9.120/95;
Considerando o Decreto nº 85.878/81, que regula a Lei nº 3.820/60 e atribui 
atividades aos farmacêuticos;
Considerando  o  Decreto  nº  20.377/31,  que  aprova  a  regulamentação  do 
exercício da profissão farmacêutica no Brasil;
Considerando  a  Lei  nº  5991/73,  que  dispõe  sobre  o  controle  sanitário  do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências; 
Considerando a Resolução 04 de 1º de julho de 1969 do Conselho Federal de 
Educação, que fixa os mínimos de conteúdo e duração do Curso de Farmácia;
Considerando a Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002 que institui 
Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Curso  de  Graduação  em  Farmácia. 
RESOLVE:
Art. 1º - Será concedido o título de farmacêutico-bioquímico aos farmacêuticos 
que preencherem o seguinte requisito: Formação de acordo com a Resolução 
CNE/CES 2,  de 19 de fevereiro  de 2002,  e  que tenha concluído Curso de 
Especialização Profissional em Análises Clínicas credenciado pelo Conselho 
Federal  de  Farmácia  e  que  tenha  adquirido  o  Título  de  Especialista  em 
Análises Clínicas expedido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, nos 
termos do seu Regulamento para a Outorga.
Parágrafo único: O Curso de Especialização Profissional em Análises Clínicas 
de  que  trata  este  artigo  será  de  acordo  com a  carga  horária  e  conteúdos 
estabelecidos pelo Conselho Federal de Farmácia.
Art.  2º -  Aos farmacêuticos formados de acordo com a Resolução 04/69 do 
Conselho Federal  de Educação,  segundo ciclo profissional  de Farmacêutico 
Bioquímico, 2ª Opção, fica garantido o direito do título.
Art. 3º - Os farmacêuticos, de que trata esta Resolução, terão todos os direitos 
garantidos para atuarem no exercício das Análises Clínicas, bem como assinar 
laudos, pareceres técnicos e responsabilizar- se tecnicamente por Laboratório 
de Análises Clínicas e Toxicológicas, como farmacêuticobioquímico.
Art. 4º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho
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CONSELHO FEDERAL  DE FARMÁCIA.  RESOLUÇÃO Nº  516,  DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

Define  os  aspectos  técnicos  do  exercício  da  Acupuntura  na  Medicina 
Tradicional Chinesa como especialidade do farmacêutico.

O  Conselho  Federal  de  Farmácia  (CFF)  no  uso  das  atribuições  legais  e 
regimentais, consoante lhe confere o artigo 6º, alínea "g", da Lei nº 3.820, de 
11 de novembro de 1.960;
CONSIDERANDO que é atribuição do CFF expedir resoluções, definindo ou 
modificando  atribuições  ou  competências  dos  profissionais  farmacêuticos, 
conforme as necessidades futuras;
CONSIDERANDO que o farmacêutico é um profissional da saúde capacitado a 
exercer sua perícia técnica nas suas diferentes áreas de sua formação;
CONSIDERANDO que a Acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional 
Chinesa, a qual apresenta paradigma diverso da medicina alopática;
CONSIDERANDO que a Medicina Tradicional Chinesa possui os seus próprios 
princípios de diagnóstico energético, prognósticos e tratamentos;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  definir  a  atuação  do  farmacêutico  no 
exercício da Acupuntura, conforme os termos da Resolução do CFF nº 353, de 
23 de agosto de 2.000;
CONSIDERANDO a necessidade de definir a atuação do farmacêutico como 
especialista da prática integral da Acupuntura na Medicina Tradicional Chinesa, 
que contemple: acupuntura; moxabustão; aplicação de ventosas; ventosas com 
sangria  superficial;  sangria  superficial;  eletroacupuntura;  laseracupuntura; 
aurículoacupuntura  e  auriculoterapia;  indicação  assistida  das  fórmulas 
magistrais chinesas e das ervas chinesas no contexto filosófico energético da
medicina tradicional chinesa, e outras técnicas que venham a serem inseridas;
CONSIDERANDO que a Acupuntura se propõe a manter a saúde ou tratar os 
distúrbios das pessoas e, tradicionalmente, é realizada mediante a inserção de 
agulhas, sendo que a escolha e a estimulação dos pontos estão baseadas nos 
princípios  filosóficos  milenares  da  Medicina  Tradicional  Chinesa,  que  são 
considerados estímulos não invasivos;
CONSIDERANDO que o acupunturista estuda integralmente o ser humano nos 
seus  aspectos  físico,  mental  e  energético/espiritual,  utilizando  métodos  de 
avaliação energética, com todo o seu embasamento teórico tradicional e com 
toda a sua visão holística;
CONSIDERANDO que a Acupuntura teve sua eficácia comprovada por meio de 
inúmeros trabalhos científicos,  publicados e indexados nas bases de dados 
científicas, com referência a diversos quadros nosológicos;
CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  após  a 
Conferência  de  1.978  realizada  em  Alma-Ata,  declarou  a  importância  dos 
"cuidados primários de saúde" no projeto "Saúde Para Todos no Ano 2.000" e, 
considerando  que  a  saúde  é  um  direito  humano  fundamental  e  que  os 
governos têm a obrigação de proporcioná-la à sua população, sendo que a 
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medicina convencional não é acessível para grande parcela da população e, 
portanto,  os  cuidados  primários  de  saúde  seriam  compostos  também  de 
práticas não convencionais e métodos terapêuticos populares aceitos pelas
comunidades;
CONSIDERANDO a Portaria nº 971/MS, de 3 de maio de
2.006,  que  aprova  a  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e 
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo
a  Acupuntura,  dentre  outras  técnicas,  onde  o  farmacêutico  acupunturista 
integra equipe multidisciplinar, resolve:
Art. 1º - O farmacêutico, no exercício de suas atividades
profissionais  no  âmbito  da  técnica  de  Acupuntura  na  Medicina  Tradicional 
Chinesa, deverá realizá-la em espaço específico e adequado à sua atividade, 
que poderá ser denominada de Consultório ou Sala de Acupuntura e, como 
parte de equipe multiprofissional de saúde em hospitais, em unidades básicas 
de  saúde,  em clínicas,  em entidades  similares,  seguir  técnicas  específicas 
padronizadas  e  recomendadas  pela  OMS  e  pela  prática  da  Medicina 
Tradicional Chinesa, desde que apresente ao respectivo Conselho Regional de 
Farmácia, título, diploma, ou certificado de conclusão de curso em nível de pós-
graduação  "lato  sensu"  ou  "estricto  sensu"  expedido  por  universidade, 
faculdade,  instituição  de  ensino  superior  ou  entidade  de  acupuntura 
reconhecida pelo CFF.
Art. 2º - O título de especialista em Acupuntura será expedido ao farmacêutico 
que for aprovado e homologado pelo CFF, conforme os termos da Resolução 
nº 444, de 27 de abril de 2.006, ou outra que vier a substituí-la.
Art.  3º  -  O Consultório ou Sala de Acupuntura, espaço físico independente, 
privativo,  localizado  em hospitais,  clínicas  públicas  ou  privadas,  bem como 
unidades  básicas  de  saúde,  postos  de  saúde  municipais  e/ou  estaduais, 
centros de referências ou outros equivalentes, obedecerá critérios de higiene e 
desinfecção já estabelecidos pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 
50, de 21 de fevereiro de 2.002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).
Art.  4º  -  O  farmacêutico,  no  exercício  das  atividades  da  Acupuntura  na 
Medicina Tradicional Chinesa, informará previamente ao paciente sobre todos 
os  procedimentos  a  que  será  submetido,  seus  embasamentos  filosóficos, 
científicos e técnicos.
Art.  5º  -  O farmacêutico, no exercício de suas atividades da Acupuntura na 
Medicina Tradicional Chinesa, manterá sob sigilo ético a ficha de atendimento 
do paciente, contendo as informações básicas e a evolução do tratamento.
Art. 6º - O farmacêutico acupunturista está capacitado para chefiar e orientar 
pesquisas  científicas,  clínicas  e  experimentais  sobre  acupuntura  em 
universidades públicas e ou privadas, institutos de pesquisas e assemelhados.
Art. 7º - O farmacêutico poderá exercer, além da Acupuntura, outras atividades 
em  especialidades  farmacêuticas,  porém  em  espaço  físico  específico, 
obedecida a legislação pertinente.
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Art.  8º  -  Consideram-se,  para  os  fins  desta  Resolução,  os  conceitos  das 
técnicas  terapêuticas  em  Medicina  Tradicional  Chinesa  e  a  bibliografia 
recomendada contidas no anexo.
Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO  Nº  517,  DE  26  DE  NOVEMBRO  DE  2009.  CONSELHO 
FEDERAL DE FARMÁCIA. 

Dispõe sobre a inscrição e carteira profissional do técnico de nível médio 
e assemelhados, e dá outras providências.

O  Presidente  do  CONSELHO  FEDERAL  DE  FARMÁCIA,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas pelas alíneas "g" e "m" do artigo 6º da Lei nº 
3.820/60;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  definir  e  unificar  as  terminologias  da 
formação do técnico de nível médio que atua na área farmacêutica, delineados 
na alínea "a" do artigo 14 da Lei nº 3.820/60;
CONSIDERANDO o artigo 2º, §§ 2º e 3º e o artigo 4º, inciso II, alínea "a" e seu 
parágrafo  único,  ambos  da  Resolução  nº  464/07  do  Conselho  Federal  de 
Farmácia, RESOLVE:
Artigo 1º - Para os efeitos desta Resolução considera-se:
I  -  Inscrição:  É  a  transcrição  de  dados  dos  técnicos  de  nível  médio,  em 
cadastro ou livro próprio dos Conselhos Regionais de Farmácia;
II - Técnico de nível médio: os profissionais que atuam na área farmacêutica 
delineados na alínea "a" do artigo 14 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 
1960,  como os  auxiliares  técnicos  de  laboratórios  industriais  farmacêuticos, 
laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas 
a alimentos, drogas, tóxicos e medicamento e, ainda, assemelhados, tendo em 
vista  as  modificações  existentes  na  legislação  educacional  no  tocante  as 
terminologias adotadas.
Parágrafo Único -  Consideram-se também como Técnico de Laboratório em 
Análises Clínicas, os portadores de certificado de Técnico em Patologia Clínica 
e Técnico em Biodiagnóstico e assemelhados, considerando as características 
similares  de  formação  profissional  de  nível  médio  que  atua  na  área 
farmacêutica.
DA INSCRIÇÃO
Artigo 2º - Os técnicos de nível médio estão sujeitos a inscrição no quadro de 
não  farmacêuticos,  preenchidos  os  requisitos  dos  Regimentos  Internos  dos 
Conselhos Regionais de Farmácia.
Artigo  3º  -  As  inscrições  obedecerão  a  ordem  numérica  estabelecida  nos 
Conselhos  Regionais  de  Farmácia  e  serão  fixadas  conforme  o  Quadro  de 
Inscrição da categoria: II - A : Técnico de Nível Médio ou Auxiliar, Técnico de 
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Laboratórios de Análises Clínicas, Técnico de Patologia Clínica, Técnico em 
Biodiagnóstico ou assemelhados; 
Parágrafo Único - Para inscrever-se no quadro de Técnico de Nível Médio, o 
profissional  deverá  preencher  requerimento  padronizado  e  satisfazer  os 
seguintes requisitos:
a) ter capacidade civil;
b) ter diploma ou certificado de curso técnico de 2º grau ou de nível médio 
comprobatório de atividade de auxiliar ou técnico de laboratórios de análises 
clínicas,  técnico  de  patologia  clínica,  técnico  em  biodiagnóstico  ou 
assemelhados,  considerando  as  características  similares  de  formação 
profissional de nível médio e as diversas terminologias existentes.
c) não ser proibido de exercer sua atividade profissional.
DA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA
Artigo 4º - Fica instituída a Inscrição Provisória a ser solicitada ao Presidente 
do Conselho Regional de Farmácia com jurisdição sobre domicílio do técnico 
de nível médio.
Artigo  5º  -  Os  procedimentos  para  inscrição  provisória  devem obedecer  as 
regras previstas na Resolução/CFF nº 464/07 ou outra que vier a substituí-la.
Artigo 6º - Não será permitida a inscrição secundária de técnico de nível médio.
DA TRANSFERÊNCIA
Artigo  7º  -  As  transferências  devem  obedecer  as  regras  previstas  na 
Resolução/CFF nº 464/07 ou outra que vier a substituí-la.
DA CARTEIRA PROFISSIONAL
Artigo  8º  -  Aos  técnicos  de  nível  médio  previstos  na  Lei  nº  3.820/60  será 
entregue uma carteira profissional válida em todo o Território Nacional como 
prova de identidade para qualquer efeito, emitida pelos Conselhos Regionais 
de Farmácia, na cor cinza, identificada na capa como "carteira profissional de 
técnico de nível médio", numerada e anotada na respectiva entidade contendo:
a) referência do número de folhas nela contidas;
b)  expressão  de  validade  em  todo  o  território  Nacional  como  prova  de 
identidade, conforme prescreve a Lei nº 6.206, de 7 de maio de 1975;
c) designação do Conselho Regional de Farmácia que a expediu;
d) nome por extenso;
e) filiação;
f) nacionalidade e naturalidade;
g) data de nascimento;
h) designação do estabelecimento de ensino de 2º grau ou de nível  médio 
diplomador e seu respectivo registro;
i) número de inscrição conferida pelo CRF;
j) data da sessão que aprovou a inscrição;
k) espaço para outras observações, vistos e anotações;
l) fotografia de frente 3x4;
m) impressão digital do polegar da mão direita;
n) assinatura do Presidente e do Secretário Geral do CRF;
o)  espaço  para  anotações,  proibições  e  impedimentos  no  exercício  da 
profissão, permanente ou ocasional e para pagamento de anuidades;
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p) termo de compromisso e assinatura do profissional;
Parágrafo Único - O termo de compromisso terá a seguinte redação: "prometo 
exercer  as  atividades  da  minha  categoria  de  acordo  com  as  normas  do 
Conselho Federal de Farmácia."
Artigo 9º - Pela expedição desta carteira será cobrada pelo
Conselho Regional de Farmácia uma taxa correspondente ao que determina a 
legislação vigente e na forma prevista nos artigos 26 e 27da Lei nº 3.820/60.
Artigo  10  -  O  modelo  da  carteira  profissional  será  uniforme  e  fixado  pelo 
Conselho Federal de Farmácia, conforme modelo anexo.
Artigo 11 - O profissional que adquirir nova carteira profissional por extravio ou 
dano a anterior, deverá requerer por escrito ao Conselho Regional de Farmácia 
que emitiu a original, mediante apresentação do boletim de ocorrência policial.
Artigo 12 - Quando se tratar de  profissional transferido, o requerimento será 
encaminhado por meio do Conselho Regional de Farmácia da jurisdição em 
que estiver exercendo a sua atividade.
Artigo 13 - A nova carteira será expedida com o mesmo número da extraviada 
ou  danificada,  indicando-se  na  folha  2  (dois)  logo  abaixo  do  número  da 
inscrição, em tinta vermelha, o número da via a que corresponder, constando 
da  mesma  todos  os  assentamentos  da  respectiva  ficha  ou  cadastro  do 
profissional.
DAS ANUIDADES
Artigo 14 - O técnico de nível médio inscrito no Conselho Regional de Farmácia 
a cuja jurisdição estiver sujeito fica obrigado ao pagamento, cujos valores serão 
metade daquele devido pelo farmacêutico, de taxas e anuidade no respectivo 
Conselho Regional de Farmácia até o dia 31 de março de cada ano, esta última 
acrescida de 20% de mora quando fora desse prazo.
DAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 15 - Os técnicos de nível médio apenas atuarão sob a direção técnica e 
a  supervisão  do  farmacêutico,  limitando-se  a  realizar  atividades  de  caráter 
técnico,  respeitadas  as  especificidades  de  cada  categoria,  as  quais  serão 
delineadas acerca do âmbito de atuação em resoluções específicas editadas 
pelo Conselho Federal de Farmácia.
Artigo 16 - É defeso ao técnico de nível médio a assinatura de laudos bem 
como a assunção da responsabilidade técnica nos locais, estabelecimentos ou 
departamentos  que  atuem,  inclusive  nas  unidades  que  integram  o  serviço 
público civil e militar da administração direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e demais entidades paraestatais.
Artigo  17  -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Plenário  do  Conselho 
Federal de Farmácia.
Artigo  18  -  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 26/2009. TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª 
REGIÃO.
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CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data,  apreciando o incidente processual  suscitado pela  9ª  Turma nos 
autos  do  Proc.  TRT  AP  nº  01141-2004-006-04-00-8  –  Agravo  de  Petição, 
RESOLVEU,  por  maioria  de  votos,  vencidos  os  Exmos.  Desembargadores 
Milton  Varela  Dutra,  Leonardo  Meurer  Brasil  e  Vanda  Krindges  Marques, 
revisar a Súmula nº 27, aprovada pela Resolução Administrativa nº 10/2002, 
editando  a  Súmula  nº  51,  com  a  seguinte  redação:  “Os  descontos  fiscais 
incidem, quando do pagamento, sobre o valor total tributável, monetariamente 
atualizado, excluídos os juros de mora.”
Dou fé.  Porto  Alegre,  14  de  dezembro  de  2009.  Cláudia  Regina  Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.

RESOLUÇÃO  Nº  623,  DE  24  DE  DEZEMBRO  DE  2009.  CONSELHO 
DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. 

Dispõe sobre o reajuste do valor do benefício seguro-desemprego. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso IX do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, resolve:
Art.  1º  A  partir  de  1º  de  janeiro  de  2010,  o  valor  do  benefício  do  Seguro-
Desemprego terá como base de cálculo a aplicação do percentual de reajuste 
de 9,6774%.
Parágrafo único. Para cálculo do valor do benefício do Seguro- Desemprego, 
segundo as faixas salariais a que se refere o artigo 5º, da Lei No- 7.998/1990, 
e observando o estabelecido no § 2º do mencionado artigo, serão aplicados os 
seguintes critérios:
I - Quando a média dos 3 (três) últimos salários anteriores à dispensa for até 
R$ 841,88 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), o valor 
da parcela será o resultado da multiplicação pelo fator 0,8 (oito décimos);
II  -  Quando a média dos 3 (três)  últimos salários anteriores à dispensa for 
compreendida entre R$ 841,89 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e 
nove centavos) e R$ 1.403,28 (um mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito 
centavos), aplicar-se-á o fator 0,8 (oito décimos) até o limite do inciso anterior 
e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos). O valor da parcela será a soma 
desses dois valores;
III  -  Quando a média dos 3 (três) últimos salários anteriores à dispensa for 
superior  a  R$  1.403,28  (um  mil,  quatrocentos  e  três  reais  e  vinte  e  oito 
centavos), o valor da parcela será, invariavelmente, R$ 954,21 (novecentos e 
cinqüenta e quatro reais e vinte um centavos).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Resolução No- 587, de 30 de janeiro de 2009, deste Conselho.
LUIGI NESE
Presidente do Conselho
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D I V E R S O S

PROC. Nº CSJT- 185219/2007-000-00-0.8

Interessado:  Associação  Nacional  dos  Magistrados  da  Justiça  do 
Trabalho – ANAMATRA

COMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
FÉRIAS  DE  MAGISTRADOS.  REGULAMENTAÇÃO.  MATÉRIA  DE 
ABRANGÊNCIA  DE  TODO  O  JUDICIÁRIO.  NÃO  RECONHECIMENTO.  O 
pleito  administrativo  relacionado  a  providências  quanto  à  regular  fruição de 
férias por magistrados e a possibilidade de conversão das férias vencidas e 
não fruídas em indenização,  no caso de aposentadoria  ou exoneração,  em 
verdade,  transcende  o  âmbito  dos  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho,  sendo, 
portanto, orientada pelo novel posicionamento adotado pelo Conselho Nacional 
de  Justiça  no  pedido  de  providências  nº  2007.10.00.001131-0,  abrangendo 
todo o Judiciário, cujo efeito vinculante impede novo pronunciamento acerca da 
matéria por este Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cuja competência 
circunscreve-se  à  supervisão  administrativa,  orçamentária,  financeira  e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão 
central  do sistema. Não conhecimento da matéria, ante a incompetência do 
CSJT.
ACORDAM os Membros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não 
conhecer da matéria.
Brasília, 27 de novembro de 2009.
LUÍS CARLOS CÂNDIDO MARTINS SOTERO DA SILVA
Conselheiro Relator

PROC. Nº CSJT- 200482/2008-000-00-00.0

Interessado: Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

TABELA ÚNICA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. Existência 
de discrepância entre as duas tabelas de atualização de débitos trabalhistas 
disponibilizadas pelo CSJT na sua página na internet. Proposta da Comissão 
de Avaliação de Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho – CAP, no 
sentido de se ajustar a tabela diária de atualização monetária, de forma a se 
posicionar  cada  índice  diário  no  índice  do  dia  imediatamente  posterior. 
Proposta acatada.
ACORDAM os Membros do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho,  por 
unanimidade,  conhecer  da  matéria  e  acatar  o  parecer  apresentado  pela 
Comissão de Avaliação de Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho – 
CAP,  quanto  à  correção  da  tabela  de  atualização  monetária,  pela  TRD, 
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disponibilizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho na sua página 
na internet.
Brasília, 27 de novembro de 2009.
JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Conselheiro Relator

ATO Nº 200, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais 
do Trabalho da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª e 24ª 
Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 6.428.066,00 para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando os termos do 
art.  58  da  Lei  n.º  11.768,  de  14  de  agosto  de  2008,  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias -  LDO 2009,  c/c  com o art.  4º  da  Lei  n.º  11.897,  de 30  de 
dezembro  de  2008,  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA 2009,  e  as  disposições 
contidas  na  Portaria  SOF/MP  n.º  1,  de  12  de  janeiro  de  2009,  e  no  Ato 
Conjunto TST/CSJT nº 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art.  1º  Fica  aberto  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 
18ª, 19ª, 20ª e 24ª Regiões, crédito suplementar, tipo 407 com compensação, 
no valor global de R$ 6.428.066,00 para atender às programações constantes 
do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA
ANEXOS

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

ORGAO : 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª. REGIÃO - 
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I 
CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) 
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00
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 V A L 
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0571   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 
800.000                                                                                                                    

02 
061
02 
061

0571 
4256
0571 
4256 
0001

ATIVIDADES

F 3 2 9
0

01
0
0

800.000
800.000

800.000

APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
            APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO - NACIONAL

                                                                               TOTAL – FISCAL 
800.000
  

                                                                              TOTAL – SEGURIDADE               0 
           

                                                                              TOTAL – GERAL 
800.000 

ATO Nº 201, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

Abre  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos  Tribunais 
Regionais  do  Trabalho  da  1ª,  3ª,  4ª,  6ª,  7ª,  8ª,  12ª,  14ª,  15ª,  17ª  e  24ª 
Regiões,  crédito  suplementar  no  valor  global  de  R$  3.514.507,00  para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando os termos do 
art.  58  da  Lei  n.º  11.768,  de  14  de  agosto  de  2008,  Lei  de  Diretrizes 
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Orçamentárias -  LDO 2009,  c/c  com o art.  4º  da  Lei  n.º  11.897,  de 30  de 
dezembro  de  2008,  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA 2009,  e  as  disposições 
contidas  na  Portaria  SOF/MP  n.º  1,  de  12  de  janeiro  de  2009,  e  no  Ato 
Conjunto TST/CSJT nº 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art.  1º  Fica  aberto  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 15ª, 17ª e 24ª 
Regiões,  crédito  suplementar,  tipo  410  com compensação,  no  valor  de  R$ 
3.514.507,00 para atender às programações constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - 
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I 
CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) 
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

   F
UN
C

P R O G R A 
M AT I C A

P R O G R A M A / A C A O / S U B 
T I T U L O / P R O D U TO 

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

 
V A 
L O R

0571   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 
100.000                                                                                                                    

02 
061
02 
061

0571 
4256
0571 
4256 

ATIVIDADES

F 3 2 9 01

100.000
100.000

100.000

APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
            APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO - NACIONAL

73



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

0001 0 0
0

                                                                               TOTAL – FISCAL 
100.000
  

                                                                              TOTAL – SEGURIDADE               0 
           

                                                                              TOTAL – GERAL 
100.000 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 391, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2009. DIVISÃO 
DE TRIBUTAÇÃO. 

Assunto:  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
Cofins

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de assistência à saúde em 
geral,  em função de contrato de plano privado de assistência à saúde, não 
estão sujeitos à retenção na fonte de que trata o art. 30 da Lei No- 10.833, de 
2003.
Dispositivos Legais: Lei No- 10.833, de 2003, art. 30; IN SRF No- 459, de 2004, 
art.  1º,  § 2º,  IV;  RIR,  de 1999,  art.  647,  § 1º,  itens 24 e 26;  PN CST No- 
08/1986, itens 25 e 26.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de assistência à saúde em 
geral,  em função de contrato de plano privado de assistência à saúde, não 
estão sujeitos à retenção na fonte de que trata o art. 30 da Lei No- 10.833, de 
2003.
Dispositivos Legais: Lei Nº10.833, de 2003, art. 30; IN SRF No- 459, de 2004, 
art.  1º,  § 2º,  IV;  RIR,  de 1999,  art.  647,  § 1º,  itens 24 e 26;  PN CST No- 
08/1986, itens 25 e 26.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de assistência à saúde em 
geral,  em função de contrato de plano privado de assistência à saúde, não 
estão sujeitos à retenção na fonte de que trata o art. 30 da Lei No- 10.833, de 
2003.
Dispositivos Legais: Lei No- 10.833, de 2003, art. 30; IN SRF No- 459, de 2004, 
art.  1º,  § 2º,  IV;  RIR,  de 1999,  art.  647,  § 1º,  itens 24 e 26;  PN CST No- 
08/1986, itens 25 e 26.
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SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº  392, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Imposto  sobre  a  Renda  Retido  na  Fonte  –  IRRF  BASE  DE 
CÁLCULO MENSAL - DEDUÇÃO

Na apuração da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de 
renda na fonte podem ser deduzidas as contribuições para entidades fechadas 
de previdência complementar, destinadas a custear benefícios complementares 
assemelhados aos da Previdência Social, desde que o ônus seja da própria 
pessoa física e que sejam recolhidas também as contribuições para o Regime 
Geral da Previdência Social.
As  contribuições  "extraordinárias",  efetuadas  com  recursos  oriundos  da 
Participação nos Lucros ou Resultados, não podem ser deduzidas da base de 
cálculo do imposto de renda na fonte incidente sobre a remuneração mensal 
(salário), visto que, para fins de dedução, não atendem as exigências previstas 
em lei.
Dispositivos Legais: Art. 150, § 6°, da Constituição Federal de 1988; art. 111, 
inciso  II,  da  Lei  No-  5.172,  de  25  de  outubro  de  1966  (Código  Tributário 
Nacional - CTN); art. 28, §9º, "g", da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; art. 
4°, V e § único da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995; art. 3°, § 5°, da 
Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000; art. 7°, da Lei n° 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004; e art.  6° da Instrução Normativa SRF n° 588, de 21 de 
dezembro de 2005.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 398, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ SERVIÇOS 
HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.

Até 11 de dezembro de 2007, para a tributação com base no lucro presumido, 
aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta para fins de determinação 
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica decorrente 
dos serviços hospitalares prestados por empresário ou sociedade empresária 
que exerçam uma ou mais das atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF 
n.º 480, de 2004, na redação dada pela IN SRF n.º 539, de 2005, tratadas pela
RDC  n.º  50,  de  2002,  e  que  possuam  estrutura  física  condizente  com  o 
disposto  no  item  3  da  Parte  II  da  retrocitada  Resolução,  devidamente 
comprovada por meio de documento competente expedido
pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
De 12 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2008,
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são considerados serviços hospitalares unicamente os definidos no artigo 27 
da IN SRF 480/2004, com a redação dada pela IN RFB 791/2007, e, somente a 
esses, para a tributação com base no lucro presumido, aplica-se o percentual 
de 8% para a apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de 
Pessoa Jurídica.
A partir de 1.º de janeiro de 2009, para fins de determinação da base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no lucro presumido, aplica-
se  o  percentual  de  8%  sobre  a  receita  bruta  decorrente  da  prestação  de 
serviços  hospitalares  e  de  auxílio  diagnóstico  e  terapia,  patologia  clínica, 
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises 
e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada 
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa;
Não se  consideram serviços  hospitalares aqueles prestados exclusivamente 
pelos  sócios  da  pessoa  jurídica  ou  referentes  unicamente  ao  exercício  de 
atividade intelectual, de natureza científica, dos profissionais envolvidos, ainda 
que  incluam  o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores  sem  a  mesma 
habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem serviços de 
apoio técnico ou administrativo. Neste caso, para a tributação com base no 
lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos Legais: Lei n.º 9.249, de 1995, artigo 15, § 1.º,
III, "a"; Lei n.º 11.727, de 2008, artigos 29 e 41, VI; IN SRF n.º 306, de 2003, 
art. 23; ADI SRF n.º 18, de 2003; IN SRF n.º 480, de 2004, artigos 27 e 32, e IN 
SRF n.º 539, de 2005, art 1.º; IN RFB 791, de 2007; ADI RFB 19, de 2007.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO10

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 399, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Imposto  sobre  a  Renda  de  Pessoa  Jurídica  –  IRPJ  LUCRO 
PRESUMIDO.  ATIVIDADE  DE  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEIS  PRÓPRIOS. 
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO APLICÁVEL.

Pessoa  jurídica  que  exerça  exclusivamente  atividade  de  locação  de  bens 
imóveis próprios, cuja receita bruta anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), poderá usufruir do coeficiente de presunção de 16% (dezesseis 
por cento) para fins de determinar o lucro presumido. Se exercer atividades 
diversificadas,  independentemente  do  valor  da  receita  bruta  anual,  deverá 
utilizar o percentual de presunção correspondente a cada atividade.
Dispositivos  Legais:  Lei  No-  9.249,  de 1995,  art.  15,  inciso III,  "c";  Lei  No- 
9.250, de 1995, art. 40; Lei No- 9.430, de 1996, arts. 1º e 25, inciso I; IN SRF 
No- 93, de 1997, art. 36, § 3º; Decreto No- 3.000, de 1999 - RIR/1999, arts. 518 
e 519, § 1º, inciso III, alínea "c" e §§ 3º e 4º.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
ATIVIDADE  DE  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEIS  PRÓPRIOS.  PERCENTUAL  DE 
PRESUNÇÃO APLICÁVEL.
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Na apuração da base de cálculo da CSLL, com base no resultado presumido, 
em relação à receita advinda da locação de bens imóveis próprios aplica-se o 
percentual de 32%.
Dispositivos Legais: Lei No- 6.766, de 19/12/1979; artigo 28 da Lei No- 9.430, 
de 1996; IN SRF 93, de 24/12/1997, e IN SRF No- 390, de 30/01/2004.
Assunto:  Normas Gerais  de  Direito  Tributário  Bônus de Adimplência  Fiscal. 
Vigência da Lei tributária.
A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar 
prazo  razoável  para  que  dela  se  tenha  amplo  conhecimento,  reservada  a 
cláusula "cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de 
pequena repercussão.
Dispositivos  Legais:  artigo  8º  da  Lei  Complementar  95  de  1998,  com  as 
modificações  da  Lei  complementar  No-  107,  de  2001;  artigo  88  da  Lei 
Complementar  No-  123,  de  2006;  Decreto-Lei  No-  4.657,  de  04/09/1942,  e 
artigos 101 a 106 da Lei No- 5.172, de 1966.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Locação de Bens Imóveis Próprios.
A receita da locação de bens imóveis próprios quando esta atividade faz parte 
do objeto social da pessoa jurídica integra o seu faturamento e está sujeita à 
incidência da Cofins no regime de apuração cumulativo da contribuição.
Dispositivos  Legais:  Lei  Complementar  No-  70,  de 1991;  Lei  No-  9.718,  de 
1998.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Locação de Bens Imóveis Próprios.
A receita da locação de bens imóveis próprios quando esta atividade faz parte 
do objeto social da pessoa jurídica integra o seu faturamento e está sujeita à 
incidência do PIS/Pasep no regime de apuração cumulativo da contribuição.
Dispositivos Legais: Lei No- 9.715, de 1998.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 402, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.

Para  que  a  retenção  de  Imposto  de  Renda  na  Fonte  incidente  sobre  os 
honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais), recebidos em razão de 
decisão judicial, seja efetuada pela instituição financeira responsável em nome 
da  pessoa  jurídica  da  sociedade  de  advogados,  devem ser  observados  os 
requisitos constantes do §3º do art.15 da Lei No-  8.906/94, e haver contrato 
firmado entre o autor da ação e a sociedade de advogados, ou, ainda, constar 
dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa para a pessoa 
jurídica (sociedade de advogados), pelo advogado da causa. Note-se que esta
última hipótese não é o caso de cessão de crédito, pois por tal instituto não há 
alteração da natureza jurídica do crédito a ser recebido.
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Dispositivos Legais: Código Civil, Lei No- 10.406, de 2002, arts.286 a 298; Lei 
No- 8.906, de 1994, arts.15, §§ 1º e 3º, e 22, § 1º; e Lei No- 10.833, de 2003, 
art.27.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 407, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias

PROGRAMA  DE  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR.  EMPREGADOS 
CONTRATADOS  ANTES  DE  SUA  IMPLANTAÇÃO.APORTES 
EXTRAORDINÁRIOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.

A exigência legal para que o valor das contribuições efetivamente pago pela 
pessoa jurídica ao plano de previdência complementar, aberto ou fechado, não 
integre  o  salário-de-contribuição  é  que  referido  plano  esteja  disponível  à 
totalidade de seus empregados e dirigentes.
Os  aportes  extraordinários  a  serem  feitos  ao  plano  de  previdência 
complementar, para os empregados contratados antes de sua implantação, de 
forma parcelada e adicionados aos aportes ordinários de cada um deles, não 
integram  o  salário-de-contribuição  daqueles  empregados,  pois  a  legislação 
previdenciária não traz tal restrição.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 202, § 2º; Lei Complementar No- 
109, de 2001, arts. 68, caput, e 69, § 1º; Lei No- 8.212, de 1991, art. 28, § 9º, 
alínea "p".
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 408, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
Até 11 de dezembro de 2007, para a tributação com base no lucro presumido, 
aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta para fins de determinação 
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica decorrente 
dos serviços hospitalares prestados por empresário ou sociedade empresária 
que exerçam uma ou mais das atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF 
n.º 480, de 2004, na redação dada pela IN SRF n.º 539, de 2005, tratadas pela
RDC  n.º  50,  de  2002,  e  que  possuam  estrutura  física  condizente  com  o 
disposto  no  item  3  da  Parte  II  da  retrocitada  Resolução,  devidamente 
comprovada  por  meio  de  documento  competente  expedido  pela  vigilância 
sanitária estadual ou municipal.
De 12 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2008, são considerados 
serviços  hospitalares  unicamente  os  definidos  no  artigo  27  da  IN  SRF 
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480/2004, com a redação dada pela IN RFB 791/2007, e, somente a esses, 
para a tributação com base no lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% 
para a apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa 
Jurídica.
A partir de 1.º de janeiro de 2009, para fins de determinação da base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no lucro presumido, aplica-
se  o  percentual  de  8%  sobre  a  receita  bruta  decorrente  da  prestação  de 
serviços  hospitalares  e  de  auxílio  diagnóstico  e  terapia,  patologia  clínica, 
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises 
e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada 
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa;
Não se  consideram serviços  hospitalares aqueles prestados exclusivamente 
pelos  sócios  da  pessoa  jurídica  ou  referentes  unicamente  ao  exercício  de 
atividade intelectual, de natureza científica, dos profissionais envolvidos, ainda 
que  incluam  o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores  sem  a  mesma 
habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem serviços de 
apoio  técnico  ou  administrativo.  Também  não  são  considerados  serviços 
hospitalares aqueles prestados por empresário ou sociedade empresária que 
não possuam estrutura física condizente com o disposto no item 3 da Parte II 
da Resolução Anvisa RDC n.º 50, de 2002, devidamente comprovada por meio 
de  documento  competente  expedido  pela  vigilância  sanitária  estadual  ou 
municipal.
Nestes casos, para a tributação com base no lucro presumido, aplicar-se-á o 
percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos  Legais:  Lei  n.º  9.249,  de 1995,  artigo 15,  § 1.º,  III,  "a";  Lei  n.º 
11.727, de 2008, artigos 29 e 41, VI; IN SRF n.º 306, de 2003, art. 23; ADI SRF 
n.º 18, de 2003; IN SRF n.º 480, de 2004, artigos 27 e 32, e IN SRF n.º 539, de 
2005, art 1.º; IN RFB 791, de 2007; ADI RFB 19, de 2007.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
Até 11 de dezembro de 2007, aplica-se o percentual de 12% sobre a receita 
bruta para fins de determinação da base de cálculo  da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido -  CSLL sobre os serviços hospitalares prestados por 
empresário  ou  sociedade  empresária  que  exerçam  uma  ou  mais  das 
atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF n.º 480, de 2004, na redação 
dada pela IN SRF n.º 539, de 2005, tratadas pela RDC n.º 50, de 2002, e que 
possuam estrutura física condizente com o disposto no item 3 da Parte II da 
retrocitada  Resolução,  devidamente  comprovada  por  meio  de  documento 
competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
De 12 de dezembro de 2007 a 31 de dezembro de 2008, são considerados 
serviços  hospitalares  unicamente  os  definidos  no  artigo  27  da  IN  SRF 
480/2004, com a redação dada pela IN RFB 791/2007, e, somente a esses, 
para a tributação com base no lucro presumido, aplica-se o percentual de 12% 
na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL.
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A partir de 1.º de janeiro de 2009, para fins de determinação da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplica-se o percentual de 12% 
sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços hospitalares e de 
auxílio  diagnóstico  e  terapia,  patologia  clínica,  imagenologia,  anatomia 
patológica e citopatologia,  medicina nuclear e análises e patologias clínicas, 
desde  que  a  prestadora  destes  serviços  seja  organizada  sob  a  forma  de 
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa;
Não se  consideram serviços  hospitalares aqueles prestados exclusivamente 
pelos  sócios  da  pessoa  jurídica  ou  referentes  unicamente  ao  exercício  de 
atividade intelectual, de natureza científica, dos profissionais envolvidos, ainda 
que  incluam  o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores  sem  a  mesma 
habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem serviços de 
apoio  técnico  ou  administrativo.  Também  não  são  considerados  serviços 
hospitalares aqueles prestados por empresário ou sociedade empresária que 
não possuam estrutura física condizente com o disposto no item 3 da
Parte II da Resolução Anvisa RDC n.º 50, de 2002, devidamente comprovada 
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual 
ou municipal. 
Nestes casos, para a tributação com base no lucro presumido, aplicar-se-á o 
percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos Legais: Lei n.º 9.249, de 1995, artigos 15, § 1.º, III, "a" e 20; Lei n.º 
11.727, de 2008, artigos 29 e 41, VI; IN SRF n.º 306, de 2003, art. 23; ADI SRF 
n.º 18, de 2003; IN SRF n.º 480, de 2004, artigos 27 e 32, e IN SRF n.º 539, de 
2005, art 1.º; IN RFB 791, de 2007; ADI RFB 19, de 2007.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO1

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 410, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

REMESSAS AO EXTERIOR - Prestação de Serviços. Sujeitam-se à incidência 
do  imposto  de  renda  na  fonte,  à  alíquota  de  vinte  e  cinco  por  cento,  as 
importâncias  pagas,  creditadas,  entregues,  empregadas  ou  remetidas  a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior  a título  de remuneração 
pela prestação de serviços de aproximação de investidores estrangeiros na 
aquisição de bens imóveis nacionais para futura revenda ou locação, por se 
tratar  de  serviços  que  não  dependem  de  conhecimentos  técnicos 
especializados para sua execução.
Dispositivos Legais: Art. 7º da Lei No-  9.779, de 19.01. 1999; art. 685, II, do 
Decreto No- 3.000, de 26.03.1999 (republicado em 17.06.1999); e arts. 16 e 17 
da Instrução Normativa SRF No- 252, de 3.12.2002.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
REMESSAS AO EXTERIOR - Prestação de Serviços.
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Não  ocorre  a  incidência  da  Cide  sobre  as  importâncias  pagas,  creditadas, 
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de remuneração pela prestação de serviços de aproximação 
de  investidores  estrangeiros  na  aquisição  de  bens  imóveis  nacionais  para 
futura  revenda  ou  locação,  por  não  configurar  remuneração  de  serviços 
técnicos, assistência técnica e administrativa e royalties.
Dispositivos Legais: Art. 2º da Lei No-  10.168, de 29.12. 2000 (alterado pelo 
art. 6º da Lei No- 10.332, de 19.12.2001); e art. 10 do Decreto No- 4.195, de 
11.04.2002.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 411, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
Cofins

REPORTO. BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Os benefícios previstos no art. 14 da Lei No-  11.033, de 2004, aplicam-se às 
máquinas, equipamentos, peças de reposição e demais bens relacionados em 
ato do Poder Executivo, adquiridos diretamente por beneficiária do REPORTO, 
ou por ela diretamente importados. Esses benefícios não se aplicam a bens 
objeto de arrendamento mercantil, mesmo que a arrendatária seja habilitada/ 
beneficiária do referido regime e os bens sejam com ele compatíveis.
Dispositivos Legais: Lei No- 11.033, de 2003, art. 14; Lei No- 6.099, de 1974, 
art. 1º, parágrafo único. 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REPORTO. BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Os benefícios previstos no art. 14 da Lei No-  11.033, de 2004, aplicam-se às 
máquinas, equipamentos, peças de reposição e demais bens relacionados em 
ato do Poder Executivo, adquiridos diretamente por beneficiária do REPORTO, 
ou por ela diretamente importados. Esses benefícios não se aplicam a bens 
objeto de arrendamento mercantil, mesmo que a arrendatária seja habilitada/ 
beneficiária do referido regime e os bens sejam com ele compatíveis.
Dispositivos Legais: Lei No- 11.033, de 2003, art. 14; Lei No- 6.099, de 1974, 
art. 1º, parágrafo único. 
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 412, DE 13 DE 
NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
Cofins

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
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Na venda de bens produzidos por pessoa jurídica de atividade agropecuária, 
nos termos do art. 2º da Lei No- 8.023, para pessoas jurídicas que exerçam a 
atividade agroindustrial,  conforme art.  6o da IN SRF no 660,  de 2006,  que 
apurem o  imposto  de  renda  com base  no  lucro  real,  e  serem esses  bens 
destinados pelas adquirentes à produção das mercadorias referidas no caput 
do art. 8o da Lei da Lei no 10.925, de 2004 -, há suspensão da exigibilidade da
Cofins.
A suspensão da exigibilidade da Cofins, prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 
2004, dependia do estabelecimento de termos e condições de sua aplicação, o 
que se deu somente com a edição da IN SRF no 636, de 2006, publicada no 
DOU de 4 de abril de 2006, posteriormente revogada pela IN SRF no 660, de 
2006 -, somente a partir  dessa data, 04.04.2006, é que foi  possível  efetuar 
vendas com a referida suspensão.
A suspensão de exigibilidade está condicionada ao atendimento do disposto no 
art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
Dispositivos Legais: arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004; e IN SRF no 660, 
de 2006.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Na venda de bens produzidos por pessoa jurídica de atividade agropecuária, 
nos termos do art. 2º da Lei No- 8.023, para pessoas jurídicas que exerçam a 
atividade agroindustrial,  conforme art.  6o da IN SRF no 660,  de 2006,  que 
apurem o  imposto  de  renda  com base  no  lucro  real,  e  serem esses  bens 
destinados pelas adquirentes à produção das mercadorias referidas no caput 
do art. 8o da Lei da Lei no 10.925, de 2004 -, há suspensão da exigibilidade da
contribuição para o PIS/Pasep.
A suspensão da exigibilidade da contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 
9o  da  Lei  no  10.925,  de  2004,  dependia  do  estabelecimento  de  termos  e 
condições de sua aplicação, o que se deu somente com a edição da IN SRF no 
636,  de  2006,  publicada  no  DOU  de  4  de  abril  de  2006,  posteriormente 
revogada  pela  IN  SRF  no  660,  de  2006  -,  somente  a  partir  dessa  data, 
04.04.2006, é que foi possível efetuar vendas com a referida suspensão.
A suspensão de exigibilidade está condicionada ao atendimento do disposto no 
art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
Dispositivos Legais: arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004;  e IN SRF no 660, 
de 2006.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 413, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias

No caso de serviços de manutenção, caracteriza a cessão de
mão-de-obra a colocação de uma equipe à disposição do contratante,
em suas dependências ou na de terceiros, para a realização de serviços
contínuos.
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Dispositivos Legais: Art. 31, § 3.º da Lei n.º 8.212, de 1991, na redação dada 
pela Lei n.º 11.933, de 2009; Art. 219, § 1.º do Decreto n.º 3.048, de 1999, na 
redação dada pelo Decreto n.º 4.729, de 2003; Arts. 143 e 146, inciso XIV, da 
Instrução Normativa MPS/SRP n.º 3, de 2005; arts. 115 e 117, inciso XIV da 
Instrução Normativa RFB n.º 971, de 2009.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº  414, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
Cofins

INCIDÊNCIA  NÃO  CUMULATIVA.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.VENDAS 
DESTINADAS AO CONSUMO OU À INDUSTRIALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE 
LIVRE  COMÉRCIO,  POR  PESSOA  JURÍDICA  ESTABELECIDA  FORA 
DESSAS ÁREAS.
A partir de 1º de janeiro de 2009, as disposições do art. 2º da Lei No- 10.996, 
de 2004, e do art. 65 da Lei No- 11.196, de 2005 alcançam também às vendas 
destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio por 
pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas, isto é, a alíquotas da Cofins 
incidentes  sobre  as  receitas  auferidas  nessas  operações  de  venda  ficou 
reduzida a 0% (zero por cento).
Essa redução de alíquota alcança inclusive as receitas auferidas nas vendas 
efetuadas por produtor, fabricante ou importador estabelecidos fora das Áreas 
de Livre Comercio dos produtos sujeitos à incidência monofásica relacionados 
nos incisos I a VII do § 1º do art. 2º da Lei No- 10.833, de 2003, destinados ao 
consumo ou industrialização nessas área. Neste caso, o produtor, fabricante ou 
importador  fica  obrigado  a  cobrar  e  recolher,  na  condição  de  contribuinte 
substituto, a contribuição devida pela pessoa jurídica adquirente localizada na 
Área de Livre Comercio.
As  receitas  decorrentes  das  operações  sujeitas  à  substituição  tributária  da 
Cofins na forma determinada no art.  65 da Lei No-  11.196, de 2005, com a 
redação  dada  pelo  art.  20  da  Lei  No-  11.945,  de  2009,  estão  sujeitas  a 
incidência não-cumulativa da referida contribuição na forma prevista nos arts 1º 
a 8º da Lei No- 10.833, de 2003, desde da data de sua instituição, isto é, 1º de 
março de 2006. Dispositivos Legais: Lei No- 11.196, de 22/11/2005, art. 65
(com a redação dada pelo art. 20 da Lei No- 11.945, de 04/06/2009); Lei No- 
11.945, de 2009, art. 33. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep INCIDÊNCIA 
NÃO  CUMULATIVA.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.VENDAS  DESTINADAS 
AO  CONSUMO  OU  À  INDUSTRIALIZAÇÃO  NAS  ÁREAS  DE  LIVRE 
COMÉRCIO,  POR  PESSOA  JURÍDICA  ESTABELECIDA  FORA  DESSAS 
ÁREAS. A partir de 1º de janeiro de 2009 as disposições do art. 2º da Lei No- 
10.996, de 2004, e do art. 65 da Lei No- 11.196, de 2005 alcançam também às 
vendas  destinadas  ao  consumo  ou  à  industrialização  nas  Áreas  de  Livre 
Comércio por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas, isto é, a alíquota 
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da contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre as receitas auferidas nessas 
operações de venda ficou reduzida a 0% (zero por cento).
Essa redução de alíquotas alcança inclusive as receitas auferidas nas vendas 
efetuadas por produtor, fabricante ou importador estabelecidos fora das Áreas 
de Livre Comercio dos produtos sujeitos à incidência monofásica relacionados 
nos incisos I a VII do § 1º doart. 2º da Lei No- 10.833, de 2003, destinados ao 
consumo ou industrialização nessas área. Neste caso, o produtor, fabricante ou 
importador  fica  obrigado  a  cobrar  e  recolher,  na  condição  de  contribuinte 
substituto, a contribuição devida pela pessoa jurídica adquirente localizada na 
Área  de  Livre  Comercio.  As  receitas  decorrentes  das  operações  sujeitas  à 
substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep na forma determinada 
no § 2º do art. 65 da Lei No- 11.196, de 2005, com a redação dada pelo art. 20 
da  Lei  No-  11.945,  de  2009,  estão  sujeitas  a  incidência  nãocumulativa  da 
referida contribuição na forma prevista nos art. 1º a 6º da Lei No-  10.637, de 
2002, desde da data de sua instituição, isto é, 1º de março de 2006.
Dispositivos Legais: Lei No-  11.196, de 22/11/2005, art.  65 (com a redação 
dada pelo art. 20 da Lei No- 11.945, de 04/06/2009); Lei No- 11.945, de 2009, 
art. 33. 
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 417, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009. 

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ SERVIÇOS 

HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
Até 11 de dezembro de 2007, para a tributação com base no lucro presumido, 
aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta para fins de determinação 
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica decorrente 
dos serviços hospitalares prestados por empresário ou sociedade empresária 
que exerçam uma ou mais das atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF 
n.º 480, de 2004, na redação dada pela IN SRF n.º 539, de 2005, tratadas pela
RDC  n.º  50,  de  2002,  e  que  possuam  estrutura  física  condizente  com  o 
disposto  no  item  3  da  Parte  II  da  retrocitada  Resolução,  devidamente 
comprovada  por  meio  de  documento  competente  expedido  pela  vigilância 
sanitária estadual ou municipal.
De 12 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2008,
são considerados serviços hospitalares unicamente os definidos no artigo 27 
da IN SRF 480/2004, com a redação dada pela IN RFB 791/2007, e, somente a 
esses, para a tributação com base no lucro presumido, aplica-se o percentual 
de 8% para a apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de 
Pessoa Jurídica.
A partir de 1.º de janeiro de 2009, para fins de determinação da base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no lucro presumido, aplica-
se  o  percentual  de  8%  sobre  a  receita  bruta  decorrente  da  prestação  de 
serviços  hospitalares  e  de  auxílio  diagnóstico  e  terapia,  patologia  clínica, 
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imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises 
e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada 
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa;
Não se  consideram serviços  hospitalares aqueles prestados exclusivamente 
pelos  sócios  da  pessoa  jurídica  ou  referentes  unicamente  ao  exercício  de 
atividade intelectual, de natureza científica, dos profissionais envolvidos, ainda 
que  incluam  o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores  sem  a  mesma 
habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem serviços de 
apoio técnico ou administrativo. Neste caso, para a tributação com base no 
lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos  Legais:  Lei  n.º  9.249,  de 1995,  artigo 15,  § 1.º,  III,  "a";  Lei  n.º 
11.727, de 2008, artigos 29 e 41, VI; IN SRF n.º 306, de 2003, art. 23; ADI SRF 
n.º 18, de 2003; IN SRF n.º 480, de 2004, artigos 27 e 32, e IN SRF n.º 539, de 
2005, art 1.º; IN RFB 791, de 2007; ADI RFB 19, de 2007.
Dispositivos Legais: 
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
Até 11 de dezembro de 2007, aplica-se o percentual de 12% sobre a receita 
bruta para fins de determinação da base de cálculo  da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido -  CSLL sobre os serviços hospitalares prestados por 
empresário  ou  sociedade  empresária  que  exerçam  uma  ou  mais  das 
atribuições elencadas pelo artigo 27 da IN SRF n.º 480, de 2004, na redação 
dada pela IN SRF n.º 539, de 2005, tratadas pela RDC n.º 50, de 2002, e que 
possuam estrutura física condizente com o disposto no item 3 da Parte II da 
retrocitada  Resolução,  devidamente  comprovada  por  meio  de  documento 
competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
De 12 de dezembro de 2007 a 31 de dezembro de 2008, são considerados 
serviços  hospitalares  unicamente  os  definidos  no  artigo  27  da  IN  SRF 
480/2004, com a redação dada pela IN RFB 791/2007, e, somente a esses, 
para a tributação com base no lucro presumido, aplica-se o percentual de 12% 
na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL.
A partir de 1.º de janeiro de 2009, para fins de determinação da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplica-se o percentual de 12% 
sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços hospitalares e de 
auxílio  diagnóstico  e  terapia,  patologia  clínica,  imagenologia,  anatomia 
patológica e citopatologia,  medicina nuclear e análises e patologias clínicas, 
desde  que  a  prestadora  destes  serviços  seja  organizada  sob  a  forma  de 
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa;
Não se  consideram serviços  hospitalares aqueles prestados exclusivamente 
pelos  sócios  da  pessoa  jurídica  ou  referentes  unicamente  ao  exercício  de 
atividade intelectual, de natureza científica, dos profissionais envolvidos, ainda 
que  incluam  o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores  sem  a  mesma 
habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem serviços de 
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apoio técnico ou administrativo. Neste caso, para a tributação com base no 
lucro presumido, aplicar-se-á o percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos Legais: Lei n.º 9.249, de 1995, artigos 15, § 1.º, III, "a" e 20; Lei n.º 
11.727, de 2008, artigos 29 e 41, VI; IN SRF n.º 306, de 2003, art. 23; ADI SRF 
n.º 18, de 2003; IN SRF n.º 480, de 2004, artigos 27 e 32, e IN SRF n.º 539, de 
2005, art 1.º; IN RFB 791, de 2007; ADI RFB 19, de 2007.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº  418, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto: Simples Nacional

Para efeito do Simples Nacional, a receita bruta da microempresa e empresa 
de pequeno porte prestadora de serviços é o preço dos serviços prestados, 
sendo vedada a exclusão de custos correspondentes a salários e encargos 
sociais. 
Dispositivos Legais: LC No- 123, de 2006, art. 3º, §1º.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO821

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 431, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

Assunto:  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
Cofins

INSTITUIÇÕES DE CARÁTER FILANTRÓPICO, RECREATIVO, CULTURAL, 
CIENTÍFICO E ASSOCIAÇÕES. ISENÇÃO.
São isentas à Cofins as receitas relativas às atividades próprias das instituições 
de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações, a que se 
refere o art. 15 da Lei No- 9.532, de 1997, ou seja, as receitas decorrentes de 
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia 
ou  estatuto,  recebidas  de  associados  ou  mantenedores,  sem  caráter 
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos 
seus  objetivos  sociais.  As  receitas  dessas  instituições  que  não  sejam 
decorrentes de suas atividades próprias, como as auferidas com a prestação 
de serviços e/ou venda de mercadorias, mesmo que exclusivamente para
associados; o aluguel de imóveis; o sorteio e exploração do jogo de bingo; a 
exploração de estacionamento de veículos; as comissões sobre prêmios de 
seguros; o aluguel ou a taxa cobrada pela utilização de equipamentos, salões, 
auditórios, dependências e instalações; e a venda de ingressos para eventos 
por  ela  promovidos;  dentre  tantas  outras;  não  gozam de  tal  isenção  e  se 
sujeitam à incidência da Cofins em regime de apuração não-cumulativo.
O gozo da referida isenção está condicionada à observação das disposições do 
art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, apenas no caso das entidades filantrópicas e 
beneficentes de assistência social.

86



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Dispositivos Legais: Medida Provisória No- 2.158-35, de
2001, art. 14, X, e 17; Lei No- 10.833, de 2003, art. 10; e Instrução
Normativa SRF No- 247, de 2002, art. 47.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER FILANTRÓPICO, RECREATIVO, CULTURAL, 
CIENTÍFICO  E  ASSOCIAÇÕES.  INCIDÊNCIA  SOBRE  A  FOLHA  DE 
SALÁRIOS. As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico 
e as associações que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei 
No-  9.532,  de  1997,  não  estão  sujeitas  à  incidência  não-cumulativa  da 
contribuição para o PIS/Pasep, visto que não são contribuintes do PIS/Pasep 
incidente sobre o faturamento, sujeitando-se apenas à contribuição para o PIS/
Pasep na forma do art.13, inciso IV, da MP nº2.158-35, de 2001, ie, sobre a 
folha de salários. A sujeição à tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep 
na forma do referido art.13 está condicionada à observação das disposições do 
art.55 da Lei No- 8.212, de 1991, apenas no caso das entidades filantrópicas e
beneficentes de assistência social.
Dispositivos Legais: Medida Provisória No- 2.158-35, de 2001, art. 13, IV, e 17; 
Instrução Normativa SRF, No- 247, de 2002, arts. 9º e 47.
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO

DEPARTAMENTO  DE  SEGURANÇA  E  SAÚDE  NO  TRABALHO. 
DESPACHOS DA DIRETORA. Em 8 de dezembro de 2009. 

A Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Portaria SIT n.º 
125,  de  12  de  novembro  de  2009,  resolve  SUSPENDER  a  utilização  e 
comercialização do lote n.º 03/2009 do Certificado de Aprovação n.º 17.573 
concedido à Empresa PRO-SAFETY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO & SOLDA LTDA., CNPJ n.º 08.025.426/0001-01, tendo em vista 
as  irregularidades  indicadas  na  Nota  Informativa  n.º 
226/2009/CGNOR/DSST/SIT referente ao processo n.º 47556.000903/2008-33.
A Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Portaria SIT n.º 
125,  de  12  de  novembro  de  2009,  resolve  CANCELAR os  Certificados  de 
Aprovação  n.º  14.055,  14.056,  14.057,  14.058,  14.059,  14.060  e  14.617 
concedidos à Empresa DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ n.º 
05.585.654/0001-48,  tendo  em  vista  as  irregularidades  indicadas  na  Nota 
Informativa  n.º  226/2009/CGNOR/DSST/SIT  referente  ao  processo  n.º 
47556.000903/2008-33.
A Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Portaria SIT n.º 
125,  de  12  de  novembro  de  2009,  resolve  SUSPENDER  a  utilização  e 
comercialização  do  lote  n.º  08305  do  Certificado  de  Aprovação  n.º  12.923 
concedido à Empresa 3M DO BRASIL LTDA., CNPJ n.º 45.985.371/0001-08, 
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tendo  em  vista  as  irregularidades  indicadas  na  Nota  Informativa  n.º 
227/2009/CGNOR/DSST/SIT referente ao processo n.º 47556.000151/06-49.

JÚNIA MARIA DE ALMEIDA BARRETO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO CONJUNTO Nº 
30, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009

Abre  aos Orçamentos da Justiça  do Trabalho,  em favor  dos Tribunais 
Regionais do Trabalho da 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª, 22ª e 23ª 
Regiões,  crédito  suplementar  no  valor  global  de  R$  2.631.313,00  para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O VICE-PRESIDENTE,  NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA  DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando os 
termos do art. 58 da Lei n.º 11.768, de 14 de agosto de 2008, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias -  LDO 2009,  c/c  com o art.  4º  da  Lei  n.º  11.897,  de 30  de 
dezembro  de  2008,  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA 2009,  e  as  disposições 
contidas  na  Portaria  SOF/MP  n.º  1,  de  12  de  janeiro  de  2009,  e  no  Ato 
Conjunto TST/CSJT No- 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art.  1º  Fica  aberto  aos  Orçamentos  da  Justiça  do  Trabalho,  em favor  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª, 
22ª e 23ª Regiões, crédito suplementar, tipo 400 com compensação, no valor 
global de R$ R$ 2.631.313,00 para atender às programações constantes do 
Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN

** ANEXO (VIDE LEGISLAÇÃO)

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO Nº 204, DE 9 
DE DEZEMBRO DE 2009.

Abre  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos  Tribunais 
Regionais do Trabalho da 1ª, 4ª, 6ª, 16ª e 24ª Regiões, crédito suplementar 
no valor global de R$ 851.762,00 para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente.

O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, Considerando os termos do art. 58 da Lei n.º 11.768, de 14 de 

88



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

agosto de 2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009, c/c com o art. 4º 
da Lei n.º 11.897, de 30 de dezembro de 2008, Lei Orçamentária Anual - LOA 
2009, e as disposições contidas na Portaria SOF/MP n.º 1, de 12 de janeiro de 
2009, e no Ato Conjunto TST/CSJT No- 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art.  1º  Fica  aberto  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  da  1ª,  4ª,  6ª,  16ª  e  18ª  Regiões,  crédito 
suplementar,  tipo 407 com compensação, no valor global de R$ 851.762,00 
para atender às programações constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN

** ANEXO (VIDE LEGISLAÇÃO)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SÚMULAS VINCULANTES 

Em sessão de 16 de dezembro de 2009, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei no 11.417/ 
2006: 

SÚMULA  VINCULANTE  Nº  25  -  É  ILÍCITA  A  PRISÃO  CIVIL  DE 
DEPOSITÁRIO  INFIEL,  QUALQUER  QUE  SEJA  A  MODALIDADE  DO 
DEPÓSITO.

Precedentes : RE 562.051 RG/MT, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 
12/9/2008;  RE  349.703/DF,  Tribunal  Pleno,  rel.  Min.  Sydney  Sanches,  DJ 
5/6/2009; RE 466.343/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 5/6/2009; 
HC  87.585/TO,  Tribunal  Pleno,  rel.  Min.  Marco  Aurélio,  DJ  26/6/2009;  HC 
95.967MS, 2a Turma, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28/11/2008; HC 91.950/MS, 2a 
Turma, rel. Min. Eros Grau, DJ 14/11/2008; HC 93.435/MG, 2a Turma, rel. Min. 
Cezar Peluso, DJ 7/11/2008; HC 96.687 MC/MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
19/11/2008;  HC  96.582/DF,  rel.  Min.  Marco  Aurélio,  DJ  7/11/2008;  HC 
90.172/SP,  2a  Turma,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJ  17/8/2007;  HC  95.170 
MC/RS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 4/8/2008.
Legislação:
Constituição Federal de 1988, artigo 5o, LXVII e § 2o Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de S. José da Costa Rica),  artigo 7o, § 7o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 11
Brasília, 16 de dezembro de 2009.D1018214-0>
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Ministro GILMAR MENDES
PresidenteID1029552-1>

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  Nº  80,  DE  21  DE  DEZEMBRO  DE  2009. 
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO. 

Dispõe sobre a fiscalização de práticas discriminatórias  do treinamento 
das  Comissões  Internas  de  Prevenção  de  Acidente  -  CIPA  quanto  à 
prevenção do HIV/AIDS.

O  Secretário  de  Inspeção  do  Trabalho,  Substituto,  no  exercício  de  sua 
competência, prevista no art. 14, XIII do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 
2004, e de acordo com o disposto nas Convenções Internacionais ratificadas 
pelo  Brasil,  assim  como  no  Repertório  de  Recomendações  Práticas  da 
Organização Mundial  do Trabalho sobre HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho, 
resolve:
Art. 1º As ações fiscais em empresas obrigadas a constituir Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA devem incluir a verificação obrigatória do 
cumprimento da alínea "d" do item 5.33 da Norma Regulamentadora nº 5 - NR 
5, aprovada pela Portaria/MTE nº 3214, de 8 de junho de 1978, com redação 
dada  pela  Portaria/SSST  nº  8,  de  23  de  fevereiro  de  1999,  que  trata  da 
inclusão do tema HIV/AIDS no treinamento dos membros da Comissão.
Art. 2º Cabe ao auditor fiscal do trabalho conferir a carga horária dispensada ao 
tema, assim como o conteúdo ministrado, especialmente a sua adequação às 
citadas normas, no que diz respeito a:
I - divulgação entre os trabalhadores das informações relativas à HIV/AIDS nos 
locais de trabalho e das medidas de prevenção, conforme alínea "f" do item 
5.16 da NR 5; 
II - análise das informações prestadas pelo empregador, conforme notificação 
emitida no curso da ação fiscal, sobre questões relacionadas ao HIV/AIDS que 
tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores, conforme alínea 
"m" do item 5.16 da NR 5.
Parágrafo  único.  Após  o  término  da  ação,  a  verificação  do  item  deve  ser 
devidamente registrada no Relatório de Inspeção - RI, de forma a permitir o 
acompanhamento dos resultados obtidos.
Art. 3º No caso dos estabelecimentos que não estejam obrigados a organizar e 
manter a CIPA, o auditor fiscal do trabalho deverá verificar o cumprimento do 
disposto nos parágrafos 1º e 2º, relativos ao treinamento anual obrigatório do 
trabalhador designado como responsável pelo cumprimento dos objetivos da 
NR 5.
Art. 4º O auditor fiscal do trabalho deve verificar se a empresa, por ocasião da 
admissão,  promoção  ou  dispensa  do  trabalho,  adota  prática  discriminatória 
relacionada ao HIV/AIDS.
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Parágrafo  único.  Os  procedimentos  devem  incluir,  necessariamente,  a 
verificação da realização dos exames ocupacionais e do ASO, previstos na NR-
7.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA
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