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L E I S

1) LEI No - 11.925, DE 17 DE ABRIL DE 2009 
Dá nova redação aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943.
O  P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  830.  O  documento  em  cópia  oferecido  para  prova  poderá  ser  declarado  autêntico  pelo  próprio  advogado,  sob  sua 
responsabilidade pessoal.
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente 
autenticadas ou o original,  cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar  a  conformidade entre esses 
documentos." (NR)
"Art. 895. ................................................................................
I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e
II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 
(oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.
......................................................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi

D E C R E T O S 

2) DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 2009.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 19.244.428,00, 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, tendo em vista as 
autorizações contidas no art. 4o, inciso III, alínea "c", da Lei no 11.897, de 30 de dezembro de 2008, e no art. 56, § 1o, da Lei no 
11.768, de 14 de agosto de 2008,
D E C R E T A :
Art. 1o o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor da Justiça do Trabalho, 
crédito suplementar no valor de R$ 19.244.428,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito 
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
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Art.  2o  Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.  1o  decorrem de anulação de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

ÓRGÃO: 15000 – JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I                                                                                                                                                    CREDITO SUPLEMENTAR

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

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMAÇÃO/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                     9.201.941

28846

28846

28846

28846

0901 0005

0901 0005 0001 

0901 0625

0901 0625 0001

OPERACOES ESPECIAIS
_________________________________________________

CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL 
TRANSITADA
EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA 
UNIAO, AUTARQUIAS
E FUNDACOES PUBLICAS

CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL 
TRANSITADA
EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA 
UNIAO, AUTARQUIAS
E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL

CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL 
TRANSITADA
EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA
UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS

CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL 
TRANSITADA
EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA
UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - 
NACIONAL

F

F

1

1

1

1

90

90

0

0

300

300

 9.197.966

 9.197.966

9.197.966

3.975

3.975

3.975

                                                             TOTAL - FISCAL                                    9.201.941

                                                            
                                                             TOTAL - SEGURIDADE                                0

                                                             TOTAL - GERAL                                    9.201.941

P O R T A R I A S

3) PORTARIA Nº 1357, de 31 de março de 2009.
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Altera a redação dos artigos terceiro e sexto da Portaria nº 1.235, de 23 de março de 2009, que instituiu e regulamentou o concurso  
para criação de logomarca para a Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da Presidência, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1º - O artigo 3º, caput, e o artigo 6º, inciso II, da Portaria nº 1.235, de 23 de março de 2009, passarão a vigorar com as seguintes 
redações, respectivamente: “Art. 3º. A concepção da logomarca deve levar em conta sua utilização nas mídias impressa e eletrônica, 
não havendo restrições quanto à forma; deverão ser utilizadas as cores da logomarca do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região” e “Art. 6º (...) II – impressão da logomarca, em papel branco tamanho A4, em duas versões: uma colorida e outra preta e 
branca, cada uma no tamanho máximo de 150 cm² de área impressa”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

4) PORTARIA nº  1463, de 06 de abril de 2009.  O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições, resolve:
NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho Substituta, PATRICIA HERINGER, para exercer o cargo de 
Juiz  do  Trabalho  Titular  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Uruguaiana,  RS,  em  vaga  decorrente  da  remoção  do  Dr.  Alcides  Otto 
Flinkerbusch. (Expediente TRT 4ª PA nº 01213-2009-000-04-00-3).

5) PORTARIA nº 1725, de 22 de abril de 2009.
O  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  NO  EXERCÍCIO  DA 
PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando o que consta do Expediente TRT 4ª P.A. nº 01413-
2009-000- 04-00-6, resolve NOMEAR, mediante promoção, por antigüidade, a Juíza do Trabalho Substituta, ROSÂNE MARLY 
SILVEIRA ASSMANN, para  exercer  o  cargo  de  Juiz  do  Trabalho Titular  da  2ª  Vara  do Trabalho  de  Uruguaiana,  em vaga 
decorrente da remoção do Dr. Rubens Fernando Clamer dos Santos Júnior.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

6) PORTARIA Nº 88, DE 28 de abril de 2009.
A Secretária de Inspeção do Trabalho, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do artigo 405 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, resolve:
Art. 1º Para efeitos do art. 405, inciso I, da CLT, são considerados locais e serviços perigosos ou insalubres, proibidos ao trabalho 
do menor de 18 (dezoito) anos, os descritos no item I – Trabalhos Prejudiciais à Saúde e à Segurança , do Decreto nº 6.481, de 12 de  
junho de 2008, que publicou a Lista das Piores Formas do Trabalho Infantil.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 20, de 13 de setembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União nº. 177, de 14 de setembro  
de 2001, Seção I, pág. 46.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA

R E S O L U Ç Õ E S

7) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1334/2009
Altera o art. 2º do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Milton de Moura França,  Presidente do Tribunal,  presentes os  Ex.mos Ministros,  João Oreste 
Dalazen, Vice-Presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Antônio José 
Barros  Levenhagen,  Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  João  Batista  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  José 
Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga 
e Horácio Raymundo de Senna Pires e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. José Neto da Silva,
R E S O L V E U
Art. 1º O art. 2º, § 7 º, do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º.......................................................................................................
...................................................................................................................
§ 7º O membro nato que vier a compor o Conselho Nacional de Justiça será substituído pelo Ministro mais antigo do Tribunal 
Superior do Trabalho, que não seja membro efetivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tampouco tenha exercido cargo na
direção do Tribunal.”
Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

8) RESOLUÇÃO Nº 71, DE 31 DE MARÇO DE 2009 
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Dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça pelo bom funcionamento do Poder Judiciário, prevista no § 
4º do art. 103-B da Constituição;
CONSIDERANDO a competência do Conselho Nacional de Justiça de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e de 
recomendar as providencias para tanto necessárias, conforme dispõe o art. 19, I do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a urgência na obtenção da prestação jurisdicional, relacionada a processos judiciais em regime de plantão, bem 
como objetivando evitar distorções no desempenho das competências dos diferentes órgãos judiciais;
CONSIDERANDO  a  necessidade  e  conveniência  de  os  plantões  atuarem  com  objetividade  e  clareza  para  jurisdicionados  e 
advogados  que  utilizam os  serviços  judiciários  e  a  padronização  das  hipóteses  de  comprovada  urgência,  que  se  incluem  na 
competência  jurisdicional  em regime  de  plantão;  padronizar  a  disciplina  correspondente,  com objetividade  e  clareza  para  os 
jurisdicionados e advogados que utilizam os serviços judiciários; resolve
Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais  
ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a)  pedidos  de  habeas-corpus  e  mandados  de  segurança  em  que  figurar  como  coator  autoridade  submetida  à  competência 
jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão 
preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da 
demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes,  cíveis ou criminais,  da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão 
anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta 
telefônica.
Parágrafo 2°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só 
poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente 
bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
Parágrafo 3º. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação
de bens apreendidos.
Art. 2º. O Plantão Judiciário realiza-se nas dependências do Tribunal ou fórum, em todas as sedes de comarca, circunscrição, seção 
ou subseção judiciária, conforme a organização judiciária local, e será mantido em todos os dias em que não houver expediente 
forense, e, nos dias úteis, antes ou após o expediente normal, nos termos disciplinados pelo Tribunal.
Parágrafo único. A divulgação do nome dos juízes, endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência 
razoável no site eletrônico do órgão judiciário respectivo e pela imprensa oficial no expediente forense.
Art. 3º. Nos dias em que não houver expediente normal o plantão realizar-se-á em horário acessível ao público compreendendo pelo 
menos três (3) horas contínuas de atendimento ou dois períodos de três (3) horas.
Art.  4º. Os desembargadores e juízes de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos previstos no parágrafo 
anterior, podendo atender excepcionalmente em domicilio conforme dispuser regimento ou provimento local, em qualquer caso 
observada a necessidade ou comprovada urgência.
Art. 5º. O atendimento do serviço de plantão em primeiro e segundo grau será prestado mediante escala de desembargadores e juízes 
a ser elaborada com antecedência e divulgada publicamente pelos Tribunais.
Parágrafo único. Os tribunais e juízos poderão estabelecer escalas e períodos de plantão especial para períodos em que existam 
peculiaridades locais ou regionais ou para período de festas tradicionais, feriados, recesso ou prolongada ausência de expediente 
normal.
Art.  6º.  Será  responsável  pelo  plantão  no  segundo  grau  de  jurisdição  o  juiz  ou  desembargador  que  o  regimento  interno  ou 
provimento do respectivo tribunal designar, observada a necessidade de alternância. No primeiro grau, será juiz plantonista aquele 
designado ou indicado para período mínimo de três (3) dias de plantão, por escala pública definida previamente no primeiro dia do 
mês.
Parágrafo único. Durante todo o período de plantão ficarão à disposição do juiz ou desembargador encarregado pelo menos um 
servidor e um oficial de justiça indicados por escala pública ou escolhidos de comum acordo pelo plantonista.
Art. 7º. O serviço de plantão manterá registro próprio de todas as ocorrências e diligências havidas com relação aos fatos apreciados, 
arquivando cópia das decisões, ofícios, mandados, alvarás, determinações e providências adotadas.
Parágrafo 1º. Os pedidos, requerimentos e documentos que devam ser apreciados pelo magistrado de plantão serão apresentados em 
duas vias, ou com cópia, e recebidos pelo servidor plantonista designado para a formalização e conclusão ao juiz plantonista.
Parágrafo 2º. Os pedidos, requerimentos, comunicações, autos, processos e quaisquer papéis recebidos ou processados durante o 
período de plantão serão recebidos mediante protocolo que consigne a data e a hora da entrada e o nome do recebedor, e serão 
impreterivelmente encaminhados à distribuição ou ao juízo competente no início do expediente do primeiro dia útil imediato ao do 
encerramento do plantão.
Art. 8º. Os tribunais, por meio de seu órgão competente, quando for o caso, ou a corregedoria geral e os juízos de primeiro grau  
competentes, poderão editar ato normativo complementar disciplinando as peculiaridades locais ou regionais, observados os direitos
e garantias fundamentais, as regras de processo e os termos desta resolução.
Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pelo tribunal respectivo para o plantão de segundo grau e pelo corregedor-geral para os 
casos de plantão em primeiro grau.
Art. 10. Os tribunais e juízos adaptarão, conforme a necessidade, seus regimentos ou atos normativos no prazo de noventa (90) dias.
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Art.  11. O Plantão no Conselho Nacional  de Justiça e nos Tribunais Superiores será disciplinado pelos respectivos regimentos 
internos.
Art. 12. Fica revogada a Resolução nº 36, de 24 de abril de 2007.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2009
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 236 da Lei nº  8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Resolução Administrativa nº 05/2004, deste Tribunal Regional; e 
CONSIDERANDO, por fim, a necessária otimização dos recursos materiais e pessoais para se alcançar a eficiência do serviço 
público determinada pelo art. 37 da Constituição Federal, RESOLVEU, por maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora 
Ana Luiza Heineck Kruse, deliberar pelo adiamento do feriado do dia 28 de outubro de 2009, quarta-feira, Dia do Servidor Público 
(art. 236 de Lei nº 8.112/90), para o dia 30 de outubro, sexta-feira, ficando automaticamente prorrogados os prazos que porventura 
iniciarem ou se completarem nesse dia para o primeiro dia útil subsequente. A presente Resolução Administrativa entra em vigor na 
data de sua publicação. Porto Alegre, 27 de março de 2009. Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do 
Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 03/2009
Dispõe sobre o estágio de estudantes 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 a  necessidade de  estabelecer  normas e critérios  que 
regulamentem o planejamento,  a  execução e o acompanhamento do Programa de Estágio no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no D.O.U. de 26 de setembro de 2008, 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer o que segue:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.  1º  O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aceita  como estagiários os estudantes regularmente matriculados, com 
freqüência  efetiva,  em  curso  de  educação  superior  oficialmente  reconhecido,  para  fins  de  desenvolvimento  de  estágio  não-
obrigatório.
§1º Os estudantes a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente, ter concluído no mínimo 50% (cinqüenta por 
cento) dos créditos obrigatórios para a conclusão do curso de graduação em que estejam regularmente matriculados.
§ 2º Os cursos de graduação de interesse do Tribunal serão definidos oportunamente pela Administração.
§ 3º O estágio dar-se-á nas unidades administrativas e judiciárias do Tribunal e dos Foros Trabalhistas do Interior e de Porto Alegre.
Art. 2º O estágio tem por objetivo possibilitar aos estudantes a complementação do ensino e da aprendizagem, a integração no 
mercado  de  trabalho  e  a  aquisição  e  desenvolvimento  de  conhecimentos  e  habilidades  técnicas  necessárias  ao  seu  exercício 
profissional.
Art. 3º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor indicado pelo Tribunal, comprovado por vistos nos relatórios de atividades dos estagiários e 
por menção de aprovação final.
Art.  4º  A  coordenação  do  Programa  de  Estágio  será  exercida  pela  Secretaria  de  Recursos  Humanos,  a  quem  compete  a 
operacionalização das atividades de planejamento, execução e acompanhamento do estágio.
Art. 5º As condições para realização do estágio são estabelecidas em convênio, ou instrumento jurídico equivalente, celebrado entre 
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e as instituições de ensino de educação superior.
Art. 6º O Tribunal poderá recorrer a serviços de agentes de integração públicos ou privados, para atuarem como auxiliares no 
desenvolvimento do Programa de Estágio, mediante condições acordadas em instrumento jurídico próprio, com observância da 
legislação que estabelece as normas gerais de licitação.
Art. 7º O número total de estagiários admitidos não excederá a 20% (vinte por cento) em relação ao quantitativo global de cargos 
efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal, observada a dotação orçamentária.
Parágrafo único. Fica assegurado aos estudantes portadores de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.
Art.  8º  A contratação de estagiários dar-se-á por meio de processo seletivo, não acarretando vínculo empregatício de qualquer 
natureza entre o estudante e o Tribunal, e será formalizada mediante a celebração do Termo de Compromisso (Anexo I).
Art. 9º Somente poderão receber estagiários as unidades organizacionais que tenham condições de proporcionar experiência prática 
aos estudantes, mediante efetiva participação em atividades correlacionadas com as áreas de formação profissional previstas no 
Termo de Compromisso.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais a  que se refere o  caput  deste artigo,  ao requererem estagiários,  deverão indicar 
servidor que reúna as condições necessárias para exercer a supervisão do estágio, inclusive no que diz respeito ao espaço físico e 
mobiliário adequados para acomodação do estagiário.
CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
Art. 10. Para a execução do programa de estágio caberá à Secretaria de Recursos Humanos:
I - recrutar e selecionar estagiários mediante processo seletivo;
II - definir a lotação dos estagiários;
III- exigir do estagiário selecionado a apresentação de exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio;
IV- providenciar a celebração do Termo de Compromisso, e zelar pelo seu cumprimento;
V - encaminhar dados para contratação do seguro contra acidentes pessoais;

6



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

VI- executar atividades de ambientação e integração dos estagiários;
VII - subsidiar e orientar as unidades quanto ao implemento do programa;
VIII – assessorar e orientar os supervisores de estágio;
IX– cadastrar, organizar e atualizar dados referentes aos estagiários;
X – apurar, com amparo na frequência do estagiário, o valor da bolsa a ser percebido e, após, encaminhar à unidade competente para 
fins do respectivo pagamento;
XI – encaminhar, semestralmente, o relatório de atividades do estagiário, devidamente vistado pelo supervisor do estágio, para fins 
de apresentação junto à instituição de ensino, visando à obtenção do visto do professor orientador;
XII – providenciar o remanejamento dos estagiários, atendendo às necessidades da unidade e/ou estudante;
XIII – formalizar o desligamento do estagiário;
XIV – entregar termo de realização do estágio, por ocasião do desligamento do estagiário, com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
XV – controlar quantitativamente o número de vagas;
XVI - elaborar estudos com vistas à atualização do valor da bolsa;
XVII - manter à disposição dos órgãos fiscalizadores documentos que comprovem a relação de estágio.
Art.  11.  Na hipótese de contratação do agente de integração,  nos termos do art.  6º  desta Resolução, compete à Secretaria de 
Recursos Humanos, ainda, zelar pelo cumprimento dos serviços contratados, observadas as condições estabelecidas no respectivo 
instrumento jurídico e no Termo de Compromisso.
CAPÍTULO III
DOS ESTAGIÁRIOS
SEÇÃO I
DA CONTRATAÇÃO
Art.  12.  A admissão  de  estagiários  será  feita  após aprovação em processo seletivo,  constituído de  uma prova  objetiva,  a  ser 
elaborada por uma Comissão designada pelo Presidente do Tribunal, constituída por um Juiz do Trabalho e dois servidores.
Parágrafo único. O processo seletivo poderá ser executado pelo Agente de Integração, em parceria com a Secretaria de Recursos 
Humanos, nos termos em que estabelecido em ato próprio pelo Presidente do Tribunal.
Art. 13. Será exigido do estagiário a apresentação de exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio.
Art. 14. O estágio será formalizado mediante celebração de Termo de Compromisso, com período de validade de 6 (seis) meses, 
assinado pelo estudante, pela instituição de ensino e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, representado pelo Diretor-
Geral de Coordenação Administrativa.
§ 1º O Termo de compromisso será assinado, também, pelo agente de integração, na hipótese de o Tribunal proceder a contratação 
prevista no art. 6º desta Resolução Administrativa.
§ 2º Com a assinatura do Termo de Compromisso, o estagiário se compromete a observar e cumprir as normas internas do Tribunal,  
bem como a manter sigilo referente às informações a que tiver acesso.
§ 3º Em nenhuma hipótese pode ser cobrada do estudante taxa referente às providências administrativas para obtenção e realização 
do estágio.
SEÇÃO II
DA DURAÇÃO E DA JORNADA DO ESTÁGIO
Art. 15. O estágio tem duração de, no mínimo, 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que 
não ultrapasse 24 (vinte e quatro) meses, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar até o  
término do curso na instituição de ensino signatária do Termo de Compromisso.
Parágrafo único. Na hipótese de o estagiário estar a menos de 6 (seis) meses da conclusão do curso, e se houver interesse das partes, 
será excepcionalmente possível a prorrogação por prazo inferior a 6 (seis) meses, observado o mínimo de 30 (trinta) dias até a  
conclusão do curso, e desde que não ultrapasse os 24 (vinte e quatro meses) meses previstos no caput deste artigo.
Art. 16. A jornada de atividades do estágio é de 4 (quatro) horas diárias e de 20 (vinte) horas semanais, observado o horário de 
funcionamento do Tribunal, devendo constar do Termo de Compromisso a compatibilidade com as atividades escolares.
§ 1º As faltas e os atrasos podem ser compensados, a critério do supervisor do estágio, até o mês subsequente ao da ocorrência,  
desde que não acarretem prejuízo às atividades acadêmicas do estudante e não ultrapassem 6 (seis) horas diárias.
§ 2º Nos períodos de férias escolares, a jornada do estágio será determinada de comum acordo entre o estudante e o responsável pela 
unidade onde se realizar o estágio.
§ 3º A jornada do estágio será reduzida a 2 (duas) horas diárias nos períodos de avaliação de aprendizagem periódica ou final, para 
garantir o bom desempenho do estudante.
§ 4º Para requerer a redução da jornada mencionada no parágrafo anterior, o estagiário deverá apresentar, com antecedência de 5 
(cinco) dias, declaração da instituição de ensino ao supervisor do estágio, que a encaminhará à Secretaria de Recursos Humanos.
Art. 17. Caracteriza falta justificada a ausência por motivo de doença que impossibilite o estudante de comparecer ao local do 
estágio, a ser comprovada mediante a entrega de atestado médico ao supervisor,  que o encaminhará à Secretaria de Recursos 
Humanos.
SEÇÃO III
DA BOLSA DE ESTÁGIO
Art. 18. O valor a ser pago a título de bolsa aos estagiários será fixado pelo Presidente do Tribunal, mediante proposta do Diretor-
Geral de Coordenação Administrativa.
Parágrafo único. A despesa decorrente da concessão da bolsa de estágio fica condicionada à existência de prévia e suficiente 
dotação orçamentária.
Art.  19. Será considerada, para efeito de cálculo da bolsa,  a  freqüência mensal  do estagiário,  deduzidos os dias de faltas não 
justificadas, salvo na hipótese de compensação de horário.
Art. 20. Suspender-se-á o pagamento da bolsa, a partir da data de desligamento do estagiário, qualquer que seja a causa.
SEÇÃO IV
DOS BENEFÍCIOS
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Art. 21. O estagiário receberá auxílio-transporte em pecúnia, em valor a ser fixado pelo Presidente, mediante proposta do Diretor- 
Geral de Coordenação Administrativa.
§1º O benefício de que trata o caput deste artigo será proporcional aos dias efetivamente estagiados no mês.
§2º O auxílio-transporte deverá ser requerido mediante preenchimento de formulário próprio.
Art. 22. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 12 (doze) meses, período de recesso de 
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo permitido seu parcelamento em até três etapas.
§ 1º O período de recesso de que trata este artigo será remunerado.
§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, na hipótese de estágio inferior a 12 (doze) 
meses.
§ 3º O recesso de que trata este artigo está computado no período do Termo de Compromisso.
§ 4º Haverá pagamento proporcional referente ao recesso não usufruído quando houver desligamento do estágio antes do prazo 
previsto, e desde que o desligamento não tenha sido motivado pelo estagiário.
Art. 23. O Tribunal contratará em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de 
mercado, conforme estabelecido no Termo de Compromisso.
SEÇÃO V
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Art.  24.  A  Secretaria  de  Recursos  Humanos  é  responsável  pelo  acompanhamento  do  Programa  de  Estágio,  e  por  zelar  pelo 
cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Compromisso.
Art. 25. O supervisor do estágio será indicado pelo chefe da unidade em que o estudante estiver desenvolvendo suas atividades, 
dentre os servidores que possuam nível de escolaridade superior a do estagiário.
§1° O servidor indicado para exercer a supervisão do estágio deverá:
I - orientar o estagiário sobre os aspectos da conduta funcional e normas do Tribunal;
II – promover a adequação entre a carga horária do estágio, o expediente do Tribunal e as atividades do estudante junto à instituição 
de ensino;
III - observar a existência de correlação entre as atividades desempenhadas pelo estagiário na unidade e aquelas previstas no Termo 
de Compromisso;
IV – proceder,  semestralmente, a avaliação de desempenho do estagiário,  encaminhando-a à Secretaria de Recursos Humanos, 
juntamente com o relatório de atividades por ele vistado;
V- encaminhar mensalmente a freqüência do estagiário à Secretaria de Recursos Humanos.
Art. 26. A avaliação do estagiário, a ser realizada em formulário próprio, tem por objetivo acompanhar seu desempenho na unidade.
SEÇÃO VI
DO DESLIGAMENTO
Art. 27. O desligamento do estagiário ocorrerá:
I – automaticamente, ao término do estágio;
II – a qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração;
III – por conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;
IV – a pedido do estagiário;
V – após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada insuficiência no desempenho de suas 
atividades;
VI – ante o descumprimento, pelo estagiário,  de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do Termo de 
Compromisso;
VII – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou  
por 30 (trinta) dias durante todo o período do estágio;
VIII – por conduta incompatível com a exigida pela Administração;
IX – por pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) na avaliação de desempenho a que for submetido.
§ 1º Entende-se como conclusão do curso a colação de grau.
§ 2º Não pode ser concedido novo estágio a estudante que tenha sido desligado por um dos motivos enumerados nos incisos VI, VII 
e VIII.
CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO
Art.  28.  O  servidor  público,  não  pertencente  ao  Quadro  de  Pessoal  efetivo  deste  Tribunal,  poderá  participar  do estágio  não-
obrigatório, nos termos desta Resolução Administrativa, desde que cumpra, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais.
Parágrafo único. O servidor de que trata o caput não terá direito à percepção de bolsa de estágio ou quaisquer benefícios diretos e 
indiretos provenientes do estágio realizado.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. O Tribunal é responsável por aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho.
Art.  30.  Os  Termos  de  Compromisso  celebrados  anteriormente  à  publicação  da  Lei  11.788,  em  26  de  setembro  de  2008, 
permanecerão  inalterados,  sem  previsão  de  pagamento  de  auxílio-transporte  ou  concessão  de  período  de  recesso,  benefícios 
previstos, respectivamente, nos artigos 21 e 22 desta Resolução Administrativa.
Art. 31. Os estágios em andamento somente poderão ser prorrogados mediante ajustamento às disposições contidas nesta Resolução 
Administrativa.
Art. 32. A Presidência do Tribunal definirá, oportunamente, o quantitativo, bem como as atribuições dos estagiários e a distribuição 
dos mesmos junto às unidades administrativas e judiciárias, observada a disponibilidade orçamentária.
Art. 33. Os casos omissos serão analisados pela Presidência do Tribunal.
Art.  34.  A  presente  Resolução  Administrativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficando  revogadas  as  Resoluções 
Administrativas nºs 02 e 18/2005.
Porto Alegre, 27 de março de 2009. Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.
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11) Resolução Administrativa nº 1335/2009. 
Elege magistrados para integrar o Conselho Nacional de Justiça, representando a Justiça do Trabalho.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.moMinistro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros, João Oreste Dalazen, Vice-
Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  Vantuil  Abdala,  Antônio  José  Barros 
Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de 
Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lélio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo 
de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico 
Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Eleger o Ex.mo Sr. Ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, o Ex.mo Sr. Juiz Nelson Tomaz Braga,  
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e a Ex.ma Sra. Juíza do Trabalho Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região, para representar a Justiça do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2009-2011.
Brasília, 23 de abril de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

12) RESOLUÇÃO N.º 156/2009
Cancela a Orientação Jurisprudencial nº 205 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.moLelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, 
Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho 
Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, Ministro Milton de Moura 
França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros, João Oreste Dalazen, Vice-Presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Corregedor-Geral  da Justiça do Trabalho, Vantuil  Abdala,  Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins  Filho, João 
Batista Brito Pereira,
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira,
R E S O L V E U
Art. 1.º Cancelar a Orientação Jurisprudencial nº 205 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

E D I T A I S

13) EDITAL
O  DESEMBARGADOR  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO  FAZ 
SABER, aos Excelentíssimos Senhores Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da 
Lei  Complementar  nº  35/79,  que  se  encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  da  antigüidade,  a 
titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação dos magistrados 
que não tiverem interesse na referida promoção, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico. Porto 
Alegre, 01 de abril de 2009. Ass. CARLOS ALBERTO ROBINSON, Desembargador Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

D I V E R S O S

<!ID1018214-0>
14) ATO GCGJT Nº 001/2009
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, 
inciso III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 39 do Regimento Interno do Tribunal Superior do 
Trabalho
RESOLVE :
Art. 1º. Revogar o inciso XI do artigo 7º, inciso III do artigo 12, a alínea “f” do inciso V do artigo 18 e o artigo 48, todos da  
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 2º. O artigo 65 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 65 – Juntamente com o andamento do processo, os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão, na Internet, o inteiro 
teor dos despachos, sentenças e decisões proferidas nos autos.”
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Art. 3º - Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Brasília, 2 de abril de 2009.

15) ORIENTAÇÃO NORMATIVA No- 2, DE 31 DE MARÇO DE 2009
O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, IV, IX, X, e 
XVII do Anexo I do Decreto No- 6.417, de 31 de março de 2008 e o art. 1º, IV, IX, X e XVII do Anexo IV da Portaria MPS No- 
173, de 02 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e 
Conselheiros dos Tribunais de Contas,  membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa.
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se:
I - ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência, estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que 
assegure, por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte 
previstos no art. 40 da Constituição Federal;
III - RPPS em extinção: o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por 
morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo, mas manteve a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários;
IV - RPPS extinto: o RPPS do ente federativo que teve cessada a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários;
V - unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios;
VI - cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos 
cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;
VII -  carreira:  a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de  
responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo;
VIII  -  tempo de efetivo exercício no serviço público:  o tempo de exercício de cargo,  função ou emprego público,  ainda que 
descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos;
IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos vencimentos e pelas vantagens pecuniárias permanentes do respectivo 
cargo, estabelecidas em lei de cada ente, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes;
X - recursos previdenciários: as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo 
de previdência, de que trata o art.  6º da Lei No-  9.717, de 28 de novembro 1998, inclusive a totalidade dos créditos do ente 
instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à compensação financeira disciplinada na Lei No- 9.796, de 5 de maio de 
1999;
XI -  equilíbrio  financeiro:  a  garantia  de equivalência  entre as  receitas auferidas  e as  obrigações do RPPS em cada  exercício 
financeiro;
XII  -  equilíbrio  atuarial:  a  garantia  de  equivalência,  a  valor  presente,  entre  o  fluxo  das  receitas  estimadas  e  das  obrigações 
projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo;
XIII - taxa de administração: o valor dos recursos previdenciários estabelecido na legislação de cada ente, para custear as despesas  
correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 3º Considera-se instituído o RPPS a partir da entrada em vigor da lei que assegurar a concessão dos benefícios de aposentadoria 
e pensão, conforme previsto no inciso II do art. 2º, independentemente da criação de unidade gestora ou do estabelecimento de 
alíquota de contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação, vedada a instituição retroativa.
§ 1º Quando os benefícios de aposentadoria e pensão estiverem previstos em leis distintas, considerar-se-á instituído o RPPS na data 
da vigência da lei mais recente que estabeleça a concessão de um desses benefícios.
§ 2º A lei instituidora do RPPS poderá prever que a sua entrada em vigor dar-se-á depois de decorridos noventa dias da data da sua 
publicação, intervalo de tempo necessário para a cobrança das contribuições dos segurados, mantendo-se, nesse período, a filiação 
dos servidores e o recolhimento das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
§ 3º Os servidores titulares de cargo efetivo do ente federativo que não tenha editado lei instituidora de RPPS são vinculados  
obrigatoriamente ao RGPS.
Art. 4º Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão 
por morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo por ter:
I - vinculado, por meio de lei, todos os seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS;
II - revogado a lei ou os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos 
servidores titulares de cargo efetivo; e
III - adotado, em cumprimento à redação original do art. 39, caput da Constituição Federal de 1988, o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT como regime jurídico único de trabalho para seus servidores, até 04 de junho de 1998, data de publicação da
Emenda Constitucional No- 19, de 1998, e garantido, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo 
regime em extinção e de pensão a seus dependentes.
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§ 1º O ente detentor de RPPS em extinção deverá manter ou editar lei que discipline o seu funcionamento e as regras para concessão 
de benefícios de futuras pensões ou de aposentadorias aos segurados que possuíam direitos adquiridos na data da lei que alterou o 
regime previdenciário dos servidores, até a extinção definitiva.
§ 2º A extinção do RPPS dar-se-á com a cessação do último benefício de sua responsabilidade, ainda que custeado com recursos do  
Tesouro.
§ 3º A simples extinção da unidade gestora não afeta a existência do RPPS.
Art. 5º É vedado o estabelecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, permanecendo sob a responsabilidade dos 
RPPS em extinção o custeio dos seguintes benefícios:
I - os já concedidos pelo RPPS;
II - aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão;
III - os decorrentes dos benefícios previstos nos incisos I e II; e
IV - a complementação das aposentadorias concedidas pelo RGPS, caso o segurado tenha cumprido todos os requisitos previstos na 
Constituição Federal para concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo até a data da inativação.
Parágrafo único. Além dos benefícios previstos nos incisos I a IV do caput, o RPPS em extinção, na hipótese do art. 4º, inciso III, 
será  responsável  pela  concessão  dos  benefícios  previdenciários  aos  servidores  estatutários  ativos  remanescentes  e  aos  seus 
dependentes.
Art. 6º O servidor que tenha implementado os requisitos necessários à concessão de aposentadoria proporcional pelo RPPS até a 
data da lei de extinção do regime, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS, sendo-lhe assegurado o 
direito aos benefícios previdenciários deste regime desde que cumpridas as condições nele estabelecidas.
Art. 7º É vedada a existência de mais de um RPPS para servidor público titular de cargo efetivo por ente federativo.
CAPÍTULO III
DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
Art.  8º O Certificado de Regularidade Previdenciária -  CRP, instituído pelo Decreto No-  3.788,  de 11 de abril  de 2001, é  o 
documento que atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal ou de Município ao disposto na Lei 
No- 9.717, de 1998, na Lei No- 10.887, de 18 de junho de 2004, e na Portaria MPS No- 402, de 10 de dezembro de 2008, de acordo 
com os critérios definidos na Portaria MPS No- 204, de 10 de julho de 2008.
Art.  9º  O  acompanhamento  e  a  supervisão  dos  RPPS são  registrados  no  Sistema  de  Informações  dos  Regimes  Públicos  de 
Previdência  Social  -  CADPREV,  administrado  pela  Secretaria  de  Políticas  de  Previdência  Social  -  SPS,  do  Ministério  da 
Previdência Social - MPS.
Parágrafo único. No CADPREV constarão os dados e a situação do RPPS que será divulgada em extrato previdenciário resumido, 
disponível para consulta no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet.
CAPÍTULO IV
DOS  CRITÉRIOS,  REQUISITOS  E  EXIGÊNCIAS PARA  A ORGANIZAÇÃO E  O  FUNCIONAMENTO  DOS REGIMES 
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 10. O RPPS, ainda que em extinção, observará, em sua organização e funcionamento, o disposto na Constituição Federal, na 
Lei No- 9.717, de 1998, na Lei No- 10.887, de 2004, e nos atos normativos regulamentares.
Seção I
Da Cobertura Exclusiva a Servidor Titular de Cargo Efetivo 
Art. 11. O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor inativo e seus dependentes.
§ 1º Até 15 de dezembro de 1998, data anterior a da publicação da Emenda Constitucional No- 20, de 15 de dezembro de 1998, o 
servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo 
poderia estar vinculado a RPPS que assegurasse, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do ente 
federativo.
§ 2º O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário,  
emprego público ou mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamente, ao RGPS.
§ 3º O servidor titular de cargo efetivo amparado por RPPS, nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua vinculado 
exclusivamente a esse regime previdenciário, observado o disposto no art. 29, não sendo devidas contribuições ao RGPS sobre a 
remuneração correspondente ao cargo em comissão.
§ 4º Quando houver  acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão,  com exercício concomitante e compatibilidade de 
horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo cargo em comissão.
§ 5º Não são segurados de RPPS, os notários ou tabeliães, os oficiais de registro ou registradores, os escreventes e os auxiliares, não 
remunerados pelos cofres públicos.
§ 6º É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de segurado de RPPS.
Art. 12. São filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, 
abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha 
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público.
Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mantém o vínculo 
ao regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nas seguintes situações:
I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos 
entes federativos;
II - quando licenciado;
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo em quaisquer dos entes federativos; e
IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração.
§ 1º O recolhimento das contribuições relativas aos servidores cedidos, afastados e licenciados observará ao disposto nos arts. 31 a 
35.
§ 2º O segurado de RPPS, investido de mandato de Vereador, que exerça, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se 
ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo.
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Art. 14. A vinculação do servidor ao RPPS dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da carga 
horária que a legislação local fixar.
§ 1º Na hipótese de ampliação legal e permanente da carga horária do servidor que configure mudança de cargo efetivo, será exigido 
o cumprimento dos requisitos para concessão de aposentadoria neste novo cargo.
§ 2º Se houver desempenho, pelo segurado, de atividades ou cargo em outro turno, sem previsão na legislação, o servidor será  
vinculado ao RGPS pelo exercício concomitante desse novo cargo.
Seção II
Da Gestão do Regime
Art. 15. O RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade gestora única vinculada 
ao Poder Executivo que:
I - contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados, cabendo-lhes acompanhar e 
fiscalizar sua administração;
II - procederá a recenseamento previdenciário, com periodicidade não superior a cinco anos, abrangendo todos os aposentados e 
pensionistas do respectivo regime; e
III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as 
receitas e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e  
atuarial.
Art. 16. A unidade gestora única, cujas funções estão definidas no inciso V do art. 2º, deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a 
concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da 
Emenda Constitucional No- 41, de 19 de dezembro de 2003, de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.
Seção III
Do Depósito e da Aplicação dos Recursos
Art. 17. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS, ainda que em extinção, serão:
I - depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do ente federativo; e
II - aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional - CMN na Resolução No- 3.506, de 2007.
Art.  18.  Com exceção  dos títulos  do Governo Federal,  é  vedada  a aplicação dos recursos do RPPS em títulos  públicos  e na 
concessão de empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes federativos, a entidades da Administração Pública Indireta e aos 
respectivos segurados ou dependentes.
Seção IV
Da Escrituração Contábil
Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade:
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo;
II  -  a  escrituração  deverá  incluir  todas  as  operações  que  envolvam  direta  ou  indiretamente  a  responsabilidade  do  RPPS  e 
modifiquem ou possam vir a modificar seu patrimônio;
III - a escrituração obedecerá aos princípios e legislação aplicada à contabilidade pública, especialmente à Lei No- 4.320, de 17 de 
março de 1964, e ao disposto na Portaria MPS No- 916, de 2003;
IV - o exercício contábil terá a duração de um ano civil;
V -  deverão ser adotados  registros contábeis auxiliares  para apuração de depreciações, de avaliações e reavaliações dos bens, 
direitos e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas;
VI - os demonstrativos contábeis devem ser complementados por notas explicativas e outros quadros demonstrativos necessários ao
minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS;
VII -  os bens, direitos e ativos de qualquer natureza devem ser avaliados em conformidade com a Lei No-  4.320, de 1964, e 
reavaliados periodicamente na forma estabelecida na Portaria MPS No- 916, de 2003;
VIII - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, deverão ser marcados a mercado, mensalmente, no mínimo, 
mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir seu real valor.
Parágrafo  único.  Considera-se  distinta  a  escrituração  contábil  que  permita  a  diferenciação  entre  o  patrimônio  do  RPPS e  o 
patrimônio do ente federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade gestora 
não possua personalidade jurídica própria.
Seção V
Do Registro Individualizado
Art. 20. O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as seguintes informações:
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
II - matrícula e outros dados funcionais;
III - remuneração de contribuição, mês a mês;
IV - valores mensais da contribuição do segurado;
V - valores mensais da contribuição do ente federativo.
Parágrafo único. Ao segurado e, na sua falta, aos dependentes, devidamente identificados, serão disponibilizadas as informações 
constantes de seu registro individualizado.
Seção VI
Do Acesso do Segurado às Informações do Regime
Art. 21. A unidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS.
Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão do RPPS dar-se-á por atendimento a requerimento e pela 
disponibilização,  inclusive  por  meio  eletrônico,  dos  relatórios  contábeis,  financeiros,  previdenciários  e  dos  demais  dados 
pertinentes.
Seção VII
Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial

12



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art. 22. Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com a avaliação atuarial inicial e as 
reavaliações realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios.
Parágrafo único. As avaliações e reavaliações atuariais do RPPS deverão observar os parâmetros estabelecidos nas Normas de 
Atuária aplicáveis aos RPPS definidas pela Portaria MPS No- 403, de 10 de dezembro de 2008.
Seção VIII
Do Custeio do Regime Próprio de Previdência Social
Art. 23. Constituem fontes de financiamento do RPPS:
I - as contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas;
II - as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais;
III - os valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal;
IV - os valores aportados pelo ente federativo;
V - as demais dotações previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal; e
VI - outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.
Subseção I
Do Caráter Contributivo
Art. 24. O RPPS terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos e inativos e 
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1º Entende-se por observância do caráter contributivo:
I - a previsão expressa, em texto legal, das alíquotas de contribuição do ente federativo e dos segurados ativos, dos segurados 
inativos e dos pensionistas;
II - o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à unidade gestora do RPPS;
III  -  a  retenção,  pela  unidade  gestora  do  RPPS,  dos  valores  devidos  pelos  segurados  ativos,  dos  segurados  inativos  e  dos 
pensionistas, relativos aos benefícios e remunerações cujo pagamento esteja sob sua responsabilidade; e
IV - o pagamento à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos de contribuições parceladas mediante acordo.
§ 2º Os valores devidos ao RPPS, de que tratam os incisos I e IV do § 1º, deverão ser repassados, em cada competência, em moeda 
corrente, de forma integral, independentemente de disponibilidade financeira do RPPS, sendo vedada a compensação com valores 
destinados, em competências anteriores, aos seguintes fins:
I - à cobertura do passivo previdenciário ou de insuficiências financeiras; ou
II - ao pagamento de benefícios previdenciários custeados pelo ente por determinação legal.
§ 3º A lei do RPPS no âmbito de cada ente federativo deverá dispor quanto aos acréscimos legais incidentes sobre os valores  
repassados em atraso.
§ 4º Em caso de omissão sobre os acréscimos legais, incidirão aqueles aplicáveis às contribuições sociais, conforme estabelecido na 
legislação tributária federal.
Art. 25. As contribuições dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas somente poderão ser exigidas depois de decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei de cada ente que as houver instituído ou majorado.
§ 1º Para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, a lei do ente federativo que majorar as alíquotas de contribuição 
deverá estender a vigência das alíquotas estabelecidas na legislação anterior durante o período previsto no caput.
§ 2º A legislação de cada ente federativo deverá dispor sobre a data inicial de exigência da contribuição e dos demais valores 
devidos pelo ente para o financiamento do RPPS.
Subseção II
Dos Limites de Contribuição
Art. 26. A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo 
da União, atualmente fixada em 11% (onze por cento).
Art. 27. As contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao 
servidor ativo do respectivo ente federativo.
Art. 28. A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro 
desta, observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais.
Parágrafo único. O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários, observada a proporcionalidade das despesas entre os Poderes, ainda que supere o limite 
máximo previsto no caput.
Subseção III
Da Base de Cálculo das Contribuições
Art. 29. A lei do ente federativo definirá as parcelas da remuneração que comporão a base de cálculo da contribuição, podendo 
prever que a inclusão das parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, ou de 
outras parcelas temporárias de remuneração,  será feita  mediante opção expressa do servidor,  inclusive quando pagas por ente 
cessionário.
§ 1º Os segurados ativos contribuirão também sobre o décimo terceiro salário, bem como sobre os benefícios de salário-maternidade 
e auxílio-doença, e os inativos e pensionistas sobre a gratificação natalina ou abono anual.
§ 2º O ente federativo contribuirá sobre o valor de auxílio-doença e repassará os valores devidos à unidade gestora do RPPS durante 
o afastamento do servidor, salvo se a lei local expressamente excluir o benefício da base de cálculo contributiva do ente.
§ 3º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência de que trata o art. 86.
§ 4º Quando a remuneração do segurado sofrer redução em razão de pagamento proporcional, faltas ou quaisquer outros descontos, 
a  alíquota  de  contribuição  deverá  incidir  sobre  o  valor  da  total  da  remuneração  de  contribuição  prevista  em  lei,  relativa  à 
remuneração mensal do servidor no cargo efetivo, desconsiderados os descontos.
§ 5º Havendo redução de carga horária, com prejuízo de remuneração, a base de cálculo da contribuição não poderá ser inferior ao 
valor do salário mínimo.
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§  6º  Incidirá  contribuição  de  responsabilidade  do  segurado,  ativo  e  inativo,  do  pensionista  e  do  ente  sobre  as  parcelas  que 
componham a base de cálculo, pagas retroativamente em razão de determinação legal, administrativa ou judicial, observando-se 
que:
I - se for possível identificar-se as competências a que se refere o pagamento, aplicar-se-á a alíquota vigente em cada competência;
II - em caso de impossibilidade de identificação das competências a que se refere o pagamento, aplicar-se-á a alíquota vigente na 
competência em que for efetuado o pagamento;
III - em qualquer caso, as contribuições correspondentes deverão ser repassadas à unidade gestora no mesmo prazo fixado para o 
repasse das contribuições relativas à competência em que se efetivar o pagamento dos valores retroativos;
IV - se as contribuições devidas forem repassadas após o prazo previsto no inciso III,  incidirão os mesmos acréscimos legais  
previstos para as contribuições relativas à competência do pagamento.
Art. 30. A contribuição dos segurados inativos e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme definido no art. 80.
§ 1º A parcela dos benefícios sobre a qual incidirá a contribuição será calculada mensalmente, observadas as alterações de valor do 
limite máximo de benefícios do RGPS.
§ 2º Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme definido pelo ente federativo e de acordo com laudo 
médico pericial, a contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão que  
supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Subseção IV
Da Contribuição dos Servidores Cedidos, Afastados e Licenciados
Art. 31. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base 
na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção.
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou 
subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e
III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou 
afastado.
§ 1º Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, 
caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.
§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com ônus para o cessionário ou o órgão de exercício do  
mandato, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, 
conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem.
§ 3º O disposto neste artigo se aplica a todos os casos de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo com ônus para o  
órgão de exercício do mandato, inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato de prefeito ou de vereador em que 
haja opção pelo recebimento do subsídio do cargo eletivo.
Art. 33. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou para o órgão de exercício do mandato, continuará  
sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem, o recolhimento e o repasse, à unidade gestora do RPPS, das contribuições 
correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo de prefeito 
ou de vereador em que haja opção pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo de que o servidor seja titular.
Art. 34. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente de origem, para o RPPS do ente cessionário ou de exercício do mandato,  
nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do cargo efetivo, pagas pelo ente cessionário 
ou de exercício do mandato, ao servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato eletivo em outro ente federativo exceto na 
hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS do ente de origem, na forma prevista em sua legislação, 
conforme caput do art. 29.
Parágrafo único. Aplica-se ao servidor cedido ou afastado para exercício de mandato eletivo no mesmo ente, a base de cálculo de 
contribuição estabelecida em lei conforme art. 29.
Art. 35. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou de 
subsídio pelo ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, 
mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do respectivo ente.
§ 1º A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o caput não será computada para cumprimento dos requisitos de 
tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo para concessão de aposentadoria.
§ 2º Na omissão da lei  quanto ao ônus pelo recolhimento da contribuição da parcela do ente federativo durante o período de  
afastamento ou licenciamento, o repasse à unidade gestora do RPPS do valor correspondente continuará sob a responsabilidade do 
ente.
Subseção V
Do Parcelamento de Débitos
Art.  36.  As  contribuições  legalmente  instituídas,  devidas  pelo  ente  federativo  e  não  repassadas  à  unidade  gestora  até  o  seu 
vencimento,  depois  de  apuradas  e  confessadas,  poderão  ser  objeto  de  acordo  para  pagamento  parcelado em moeda  corrente, 
conforme as regras definidas para o RGPS.
§ 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o ente federativo poderá estabelecer regras 
específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes critérios:
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de sessenta prestações mensais, iguais e sucessivas;
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, 
inclusive se pagas em atraso;
III  -  vedação  de  inclusão,  no  acordo  de  parcelamento,  das  contribuições  descontadas  dos  segurados  ativos,  inativos  e  dos 
pensionistas, salvo o disposto nos §§ 2º, 9º e 10;
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IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
acordo.
§  2º  Mediante  lei,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  poderão  parcelar  os  débitos  oriundos  das  contribuições  devidas  pelo  ente 
federativo  até  fevereiro  de  2007,  em até  240  (duzentas  e  quarenta)  prestações  mensais,  e  das  contribuições  descontadas  dos 
segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais.
§ 3º Lei do ente federativo poderá prever a vinculação de percentual do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas.
§ 4º O termo de acordo de parcelamento deverá ser acompanhado do comprovante de sua publicação e dos demonstrativos que 
discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o valor total consolidado.
§ 5º Os valores necessários ao equacionamento do déficit atuarial, se incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão ser 
discriminados em planilhas distintas.
§ 6º O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no máximo, até o último dia útil do mês subseqüente ao da publicação do termo de 
acordo de parcelamento.
§  7º  Poderá  ser  feito  reparcelamento  das  contribuições  incluídas  em acordo  de  parcelamento,  por  uma  única  vez,  para  cada 
competência.
§ 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei e termos 
de acordo específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a IV, e §§ 3º e 4º.
§ 9º Até 31 de maio de 2009, os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com 
vencimento até 31 de janeiro de 2009 em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas, e das contribuições 
descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas,  relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei No- 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 10. A partir de 1º de junho de 2009, os débitos de contribuições de que trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal, 
observadas as mesmas condições estabelecidas naquele parágrafo.
§ 11. O termo de acordo de parcelamento de débitos previdenciários com a unidade gestora do RPPS deverá ser assinado pelo 
representante da entidade ou do Poder que incidiu em mora, comparecendo obrigatoriamente o Chefe do Poder Executivo como 
interveniente-garante ao cumprimento do parcelamento.
Subseção VI
Da Vedação de Dação em Pagamento
Art. 37. É vedada a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, para a 
amortização de débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial.
Seção IX
Da Utilização dos Recursos Previdenciários e da Taxa de Administração
Art. 38. Os recursos previdenciários, conforme definição do inciso X do art. 2º, somente poderão ser utilizados para o pagamento 
dos benefícios previdenciários relacionados no art. 51, salvo o valor destinado à taxa de administração.
Parágrafo único. Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que trata a Lei No-  9.796, de 1999, serão 
administrados na unidade gestora do RPPS e destinados ao pagamento futuro dos benefícios previdenciários, exceto na hipótese em 
que os benefícios que originaram a compensação sejam pagos diretamente pelo Tesouro do ente federativo, hipótese em que serão a 
ele alocados, para essa mesma finalidade.
Art. 39. É vedada a utilização dos recursos previdenciários para custear ações de assistência social, saúde e para concessão de verbas 
indenizatórias ainda que por acidente em serviço.
Art. 40. Os recursos previdenciários do RPPS em extinção somente poderão ser utilizados para:
I - pagamento de benefícios previdenciários concedidos e a conceder, conforme art. 5º;
II - quitação dos débitos com o RGPS;
III - constituição ou manutenção do fundo previdenciário previsto no art. 6º da Lei n.º 9.717, de 1998; e
IV - pagamentos relativos à compensação financeira entre regimes de que trata a Lei No- 9.796, de 1999.
Art. 41. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais 
do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, 
observando-se que:
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da 
unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio;
II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não poderão ser custeadas com os recursos da Taxa de 
Administração, devendo ser suportadas com os próprios rendimentos das aplicações;
III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins 
a que se destina a Taxa de Administração;
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual da Taxa de Administração deverá ser definido expressamente 
em texto legal;
V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao  
uso próprio da unidade gestora do RPPS;
VI - é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso por outro órgão público ou particular em 
atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no inciso I.
§ 1º Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possuir competências diversas daquelas relacionadas à administração do regime 
previdenciário, deverá haver o rateio proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas rubricas 
contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que, se a estrutura ou patrimônio utilizado for de titularidade exclusiva do RPPS, 
deverá ser estabelecida uma remuneração ao regime em virtude dessa utilização.
§  2º  Eventuais  despesas  com  contratação  de  assessoria  ou  consultoria  deverão  ser  suportadas  com  os  recursos  da  Taxa  de 
Administração.
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§ 3º Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do RPPS destinados a investimentos utilizando-se 
os recursos destinados à Taxa de Administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de 
análise de viabilidade econômico-financeira.
§ 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de Administração do RPPS significará utilização indevida dos 
recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento do valor que ultrapassar o limite estabelecido.
§ 5º Não serão computados no limite da Taxa de Administração, de que trata este artigo, o valor das despesas do RPPS custeadas 
diretamente pelo ente e os valores transferidos pelo ente à unidade gestora do RPPS para o pagamento de suas despesas correntes e 
de capital, desde que não sejam deduzidos dos repasses de recursos previdenciários.
Seção X
Da Vedação de Convênio, Consórcio ou Outra Forma de Associação
Art. 42. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre 
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios, após 27 de novembro de 1998.
§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes até 27 de novembro de 1998, deverão garantir integralmente 
o pagamento dos benefícios já concedidos, daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados até aquela 
data, bem como os deles decorrentes.
§ 2º O RPPS deve assumir integralmente os benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão tenham sido implementados 
após 27 de novembro de 1998.
Seção XI
Da Vedação de Inclusão de Parcela Temporária nos Benefícios
Art. 43. É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias 
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão,  de outras parcelas temporárias de 
remuneração, ou do abono de permanência de que trata o art. 86.
§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na 
remuneração,  apenas para efeito  de concessão de benefícios,  ainda que mediante regras  específicas,  independentemente de ter 
havido incidência de contribuição sobre tais parcelas.
§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput, as parcelas que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que 
se aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 61, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ainda que a contribuição seja feita mediante a 
opção prevista no caput do art. 29.
§ 3º As parcelas remuneratórias decorrentes de local de trabalho que não se caracterizarem como temporárias, sendo inerentes ao 
cargo, deverão ser explicitadas, em lei, como integrantes da remuneração do servidor no cargo efetivo e da base de cálculo de 
contribuição.
Seção XII
Da Elaboração, Guarda e Apresentação de Documentos e Informações
Art. 44. O ente federativo atenderá, no prazo e na forma estipulados, à solicitação de documentos ou informações sobre o RPPS dos 
seus servidores, pelo MPS, em auditoria indireta, ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil devidamente credenciado, em 
auditoria direta.
Parágrafo único. O ente federativo deverá apresentar em meio digital as informações relativas à escrituração contábil e à folha de 
pagamento dos servidores vinculados ao RPPS, sempre que solicitado em auditoria direta, observadas as especificações definidas no
ato da solicitação.
Art. 45. Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente credenciado, deverá ser dado livre acesso à unidade gestora do 
RPPS e do fundo previdenciário e às entidades e órgãos do ente federativo que possuam servidores vinculados ao RPPS, podendo 
examinar livros, bases de dados, documentos e registros contábeis e praticar os atos necessários à consecução da auditoria, inclusive 
a apreensão e guarda de livros e documentos.
Art. 46. As entidades, órgãos e Poderes que compõem a estrutura do ente federativo deverão fornecer à unidade gestora do RPPS as 
informações e documentos por ela solicitados, tais como:
I - folhas de pagamento e documentos de repasse das contribuições, que permitam o efetivo controle da apuração e repasse das 
contribuições;
II - informações cadastrais dos servidores, para fins de formação da base cadastral para a realização das reavaliações atuariais  
anuais, para a concessão dos benefícios previdenciários e para preparação dos requerimentos de compensação previdenciária.
Art.  47.  As  folhas  de  pagamento  dos  segurados  ativos,  segurados  inativos  e  pensionistas  vinculados  ao  RPPS,  elaboradas 
mensalmente, deverão ser:
I - distintas das folhas dos servidores enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS;
II - agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas;
III - discriminadas por nome dos segurados, matrícula, cargo ou função;
IV - identificadas com os seguintes valores:
a) da remuneração bruta;
b) das parcelas integrantes da base de cálculo;
c) da contribuição descontada da remuneração dos servidores ativos e dos benefícios, inclusive dos benefícios de responsabilidade 
do RPPS pagos pelo ente.
V - consolidadas em resumo que contenha os somatórios dos valores relacionados no inciso IV, acrescido da informação do valor da 
contribuição devida pelo ente federativo e do número total de segurados vinculados ao RPPS.
Art.  48. O repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS deverá ser feito por documento próprio, contendo as 
seguintes informações:
I  -  identificação  do  responsável  pelo  recolhimento,  competência  a  que  se  refere,  base  de  cálculo  da  contribuição  recolhida, 
contribuição dos segurados, contribuição da entidade, deduções de benefícios pagos diretamente e, se repassadas em atraso, os 
acréscimos; e
II - comprovação da autenticação bancária, do recibo de depósito ou recibo da unidade gestora.
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§ 1º Em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para o recolhimento, identificando o termo de acordo, o 
número da parcela e a data de vencimento.
§ 2º Outros repasses efetuados à unidade gestora, tais como os aportes ou a cobertura de insuficiência financeira, também deverão 
ser efetuados em documentos distintos.
Art. 49. Os relatórios da avaliação e das reavaliações atuariais deverão ser apresentados em meio impresso ou em meio eletrônico,  
conforme solicitado.
Seção XIII
Do Encaminhamento de Legislação e Outros Documentos
Art. 50. O ente federativo deverá encaminhar à SPS os seguintes documentos, relativos a todos os poderes:
I - Legislação completa referente aos regimes de previdência social dos servidores, compreendendo as normas que disciplinam o 
regime jurídico e o regime previdenciário, contendo todas as alterações;
II - Demonstrativo Previdenciário;
III - Demonstrativo da Política de Investimentos;
IV - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA;
V - Demonstrativo dos Investimentos e das Disponibilidades Financeiras do RPPS;
VI - Comprovante do Repasse ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos parcelados; e
VII - Demonstrativos Contábeis.
§ 1º A SPS poderá solicitar outros documentos que julgar pertinentes para a análise da regularidade do regime de previdência social.
§ 2º A legislação referida no inciso I deverá estar impressa, acompanhada de comprovante de sua publicação, consideradas válidas 
para este fim a divulgação na imprensa oficial ou jornal de circulação local ou a declaração da data inicial da afixação no local 
competente.
§ 3º Na hipótese de apresentação da legislação por cópias,  estas deverão ser autenticadas em cartório ou por servidor público 
devidamente identificado por nome, cargo e matrícula.
§ 4º A legislação editada a partir de 11 de julho de 2008 deverá ser encaminhada também em arquivo magnético (disquete) ou ótico 
(CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico), ou por dispositivo de armazenamento portátil (pen drive).
§ 5º A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede mundial de computadores - Internet suprirá a 
necessidade de autenticação, dispensará a apresentação e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua 
publicação inicial, dispensará também o envio do comprovante de sua publicidade.
§ 6º Para aplicação do disposto no § 5º, o ente federativo deverá comunicar à SPS, o endereço eletrônico em que a legislação poderá 
ser acessada.
§ 7º É de responsabilidade do ente federativo o envio do comprovante de repasse citado no inciso VI, contendo as assinaturas do 
dirigente máximo deste e da unidade gestora ou de seus representantes legais.
§ 8º O envio do DRAA, previsto no inciso IV, é de responsabilidade do ente federativo e deverá conter as assinaturas do seu 
dirigente máximo ou representante legal, do atuário responsável pela avaliação atuarial e do representante legal da unidade gestora 
do RPPS, observando-se que eventuais retificações deverão ser encaminhadas ao MPS, juntamente com a base dos dados que as 
originaram.
§ 9º O documento previsto no inciso II deverá conter as receitas e despesas relativas à folha de pagamento de cada competência 
informada, independentemente de terem sido realizadas ou liquidadas em competências posteriores.
Seção XIV
Dos Benefícios
Art.  51.  Salvo  disposição  em  contrário  da  Constituição  Federal,  da  Emenda  Constitucional  No-  20,  de  1998,  da  Emenda 
Constitucional No- 41, de 19 de dezembro de 2003, e da Emenda Constitucional No- 47, de 06 de julho de 2005, o regime próprio 
não poderá conceder benefício distinto dos previstos pelo RGPS, ficando restrito aos seguintes:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria especial;
f) auxílio-doença;
g) salário-família; e
h) salário-maternidade.
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.
§ 1º São considerados benefícios previdenciários do regime próprio os mencionados nos incisos I e II.
§ 2º Os regimes próprios deverão observar também a limitação de concessão de benefício apenas aos dependentes constantes do rol 
definido  para  o  RGPS,  que  compreende  o  cônjuge,  o  companheiro,  a  companheira,  os  filhos,  os  pais  e  os  irmãos,  devendo 
estabelecer, em norma local, as condições necessárias para enquadramento e qualificação dos dependentes.
Subseção I
Do Auxílio-Doença
Art. 52. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho, com base em inspeção médica que definirá 
o prazo de afastamento.
§ 1º Cabe ao ente federativo disciplinar:
I - a forma de cálculo do auxílio-doença;
II - o período do afastamento custeado pelo ente e pelo RPPS;
III - as prorrogações e o período máximo para manutenção do benefício;
IV - a condições para readaptação e retorno à atividade;
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V - obrigatoriedade do segurado se submeter às avaliações e reavaliações periódicas pela perícia-médica.
§ 2º A concessão e a cessação do auxílio-doença, o retorno do servidor à atividade ou a concessão de aposentadoria por invalidez, 
serão determinadas por decisão da perícia médica.
Subseção II
Do Salário-Família
Art. 53. O salário-família será pago, em quotas mensais, em razão dos dependentes do segurado de baixa renda nos termos da lei de 
cada ente.
Parágrafo único. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados e seus dependentes, esse benefício 
será concedido apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no 
âmbito do RGPS.
Subseção III
Do Salário-Maternidade
Art. 54. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
§ 1º À segurada que adotar ou obtiver a guarda judicial para adoção de criança, será devido o salário-maternidade nos prazos e 
condições estabelecidos em lei do ente federativo.
§ 2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à última remuneração da segurada.
§ 3º O pagamento da remuneração correspondente a ampliação da licença-maternidade além do prazo previsto no caput deverá ser 
custeado com recursos do Tesouro do ente.
Subseção IV
Do Auxílio-Reclusão
Art. 55. Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do servidor de baixa renda, recolhido à prisão, nos termos da lei de cada ente.
§ 1º Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS.
§ 2º O valor do auxílio-reclusão corresponderá à última remuneração do cargo efetivo ou subsídio do servidor recluso, observado o 
valor definido como baixa renda.
§ 3º O benefício do auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso que não estiver recebendo remuneração 
decorrente do seu cargo e será pago enquanto for titular desse cargo.
§ 4º O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma forma em que foi concedido, independentemente do 
valor da remuneração do servidor.
Subseção V
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 56. O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será 
aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao 
seu cálculo, o disposto no art. 61.
§ 1º Lei do respectivo ente regulamentará o benefício de aposentadoria por invalidez, devendo disciplinar:
I - a definição do rol de doenças;
II - o conceito de acidente em serviço;
III - a garantia de percentual mínimo para valor inicial dos proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição; e
IV - a periodicidade das revisões das condições de saúde que geraram a incapacidade e obrigatoriedade de que o aposentado se 
submeta às reavaliações pela perícia-médica.
§ 2º A aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir 
como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho.
§ 3º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do 
segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.
§ 4º O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da  
data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo.
Subseção VI
Da Aposentadoria Compulsória
Art. 57. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61.
Parágrafo único. Quanto à concessão da aposentadoria compulsória, é vedada:
I - a previsão de concessão em idade distinta daquela definida no caput; e
II - a fixação de limites mínimos de proventos em valor superior ao salário mínimo nacional.
Subseção VII
Da Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
Art. 58. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma 
prevista no art. 61, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, 
conforme definição do inciso VIII do art. 2º;
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
III - sessenta anos de idade e trinta e cinco de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de tempo 
de contribuição, se mulher.
Subseção VIII
Da Aposentadoria Voluntária por Idade
Art. 59. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados 
conforme art. 61, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
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I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados no Distrito Federal ou nos Municípios,  
conforme definição do inciso VIII do art. 2º;
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.
Subseção IX
Da Aposentadoria Especial do Professor
Art. 60. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 58, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
reduzidos em cinco anos.
Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidas em norma de cada ente federativo.
Subseção X
Do Cálculo dos Proventos de Aposentadoria
Art. 61. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 56, 57, 58, 59, 60 e 67, concedidas a partir de 20 de fevereiro 
de  2004,  será  considerada  a  média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações  ou  subsídios,  utilizados  como base  para  as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que constituíram a base de cálculo das  
contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido 
estas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários.
§ 2º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a 
mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos 
benefícios do RGPS, conforme portaria editada mensalmente pelo MPS.
§ 3º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a 
base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de 
contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício.
§ 4º Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será 
considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente.
§ 5º As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2º, não poderão ser:
I - inferiores ao valor do salário mínimo;
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS.
§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, 
mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º.
§ 7º Na determinação do número de competências correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata o 
caput, desprezar-se-á a parte decimal.
§ 8º Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, 
em razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo.
§ 9º O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração 
do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu aposentadoria, conforme definição do inciso IX do art. 2º, sendo vedada a 
inclusão de parcelas temporárias conforme previsto no art. 43.
§ 10. No cálculo de que trata este artigo deverão ser consideradas as remunerações pagas retroativamente em razão de determinação 
legal, administrativa ou judicial, sobre as quais incidiram as alíquotas de contribuição.
Art. 62. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador 
será o total  desse tempo e o denominador,  o tempo necessário  à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, 
conforme inciso III do art. 58, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 60, relativa ao 
professor.
§ 1º No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite de 
remuneração do cargo efetivo previsto no § 9º do art. 61, para posterior aplicação da fração de que trata o caput.
§ 2º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias.
Subseção XI
Dos Documentos Comprobatórios do Tempo e da Remuneração de Contribuição
Art. 63. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC pelos RPPS obedecerá às normas estabelecidas na Portaria MPS 
No- 154, de 15 de maio de 2008.
§ 1º A CTC deverá conter, em anexo, Relação das Remunerações de Contribuições do servidor, relativas ao período certificado e 
discriminadas a partir da competência julho de 1994, para subsidiar o cálculo dos proventos de aposentadoria na forma do art. 61.
§ 2º Os documentos de certificação de tempo de contribuição e de informação dos valores das remunerações de contribuições de que 
trata este artigo, emitidos pelos diversos órgãos da administração depois da publicação da Portaria No- 154, de 2008, terão validade 
mediante homologação da unidade gestora do regime.
Art. 64. Continuam válidas as certidões de tempo de serviço e de contribuição e relações de remunerações de contribuições emitidas 
em data anterior à publicação da Portaria No-  154, de 2008, pelos órgãos da administração pública da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações ou unidade gestoras dos regimes de previdência social, relativamente ao tempo de 
serviço e de contribuição para o respectivo regime.
Art. 65. A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios fornecerão ao servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre 
nomeação e exoneração e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS, documentos comprobatórios do 
vínculo funcional e Declaração de Tempo de Contribuição, conforme previsto na Portaria No- 154, de 2008, para fins de concessão 
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de benefícios ou para emissão da CTC pelo RGPS, sem prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
Subseção XII
Da Pensão Por Morte
Art. 66. A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data 
de publicação da Medida Provisória No- 167, de 19 de fevereiro de 2004, corresponderá a:
I -  totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito,  até o limite máximo estabelecido para os  
benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite; ou
II - totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, conforme definido no inciso IX do art. 2º, até 
o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, se o 
falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.
§  1º  Na  hipótese  de  cálculo  de  pensão  oriunda  de  falecimento  do  servidor  na  atividade,  é  vedada  a  inclusão  de  parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, de outras parcelas de 
natureza temporária, ou do abono de permanência de que trata o art. 86, bem como a previsão de incorporação de tais parcelas 
diretamente no valor da pensão ou na remuneração,  apenas para efeito de concessão do benefício,  ainda que mediante regras 
específicas.
§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação  
vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS.
§ 3º Em caso de falecimento de segurado em exercício de cargos acumuláveis ou que acumulava proventos ou remuneração com 
proventos decorrentes de cargos acumuláveis, o cálculo da pensão será feito individualmente, por cargo ou provento, conforme 
incisos I e II do caput deste artigo.
Subseção XIII
Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria
Art. 67. Ao servidor que tenha ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo na administração 
pública direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados do Distrito Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998, 
é facultado aposentar-se com proventos calculados de acordo com o art. 61 quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data prevista no caput, faltava para atingir o  
limite de tempo constante da alínea "a".
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de 
inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III do art. 58, observado o  
art. 60, na seguinte proporção:
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que tiver completado as exigências para aposentadoria na forma do caput até 
31 de dezembro de 2005, independentemente de a concessão do benefício ocorrer em data posterior àquela; ou
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.
§ 2º O número de anos antecipados para cálculo da redução de que trata o § 1º será verificado no momento da concessão do 
benefício.
§ 3º Os percentuais de redução de que tratam os incisos I e II do § 1º serão aplicados sobre o valor do benefício inicial calculado 
pela média das contribuições, segundo o art. 61, verificando-se previamente a observância ao limite da remuneração do servidor no 
cargo efetivo, previsto no § 9º do mesmo artigo.
§ 4º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.
§ 5º Na aplicação do disposto no § 4º, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o  
tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observando-se o disposto 
nos §§ 1º, 2º e 3º.
§ 6º O segurado professor, de qualquer nível de ensino, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional No- 20, de 1998, 
tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, incluídas suas 
autarquias  e  fundações,  e  que opte  por  aposentar-se na forma do disposto no caput,  terá o  tempo de serviço,  exercido até  a 
publicação daquela Emenda, contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que 
se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º.
§ 7º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas para manter o valor real, de acordo com o disposto no art.  
83.
Art. 68. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 58, 60, ou no art. 67, o servidor que tiver 
ingressado no serviço público da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se 
com  proventos  integrais,  que  corresponderão  à  totalidade  da  remuneração  do  servidor  no  cargo  efetivo  em  que  se  der  a 
aposentadoria, conforme definição do inciso IX do art. 2º, quando, observadas as reduções de idade e de tempo de contribuição 
contidas no art. 60, relativas ao professor, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público conforme definição do inciso VIII do art. 2º;
IV - dez anos de carreira, conforme inciso VII do art. 2º; e
V - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Art. 69. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 58, 60, 67 e 68 o servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,  até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos 

20



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, desde que preencha, cumulativamente, as 
seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, conforme definição do inciso VIII do art. 2º;
III - quinze anos de carreira, conforme inciso VII do art. 2º; e
IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites fixados no art. 58, de 60 anos, se homem, ou 55, se mulher, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no inciso I.
Parágrafo único. Na aplicação dos limites de idade previsto no inciso V do caput, não se aplica a redução prevista no art. 60 relativa 
ao professor.
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os 
arts.  68 e  69,  quando o servidor  tiver  ocupado,  sem interrupção,  sucessivos cargos na  Administração  Pública  direta,  indireta, 
autárquica  e  fundacional,  em  qualquer  dos  entes  federativos,  será  considerada  a  data  da  investidura  mais  remota  dentre  as 
ininterruptas.
Subseção XIV
Das Disposições Gerais sobre Benefícios
Art. 71. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios previstos nos arts. 68 e 69 deverá ser cumprido no mesmo ente 
federativo e no mesmo poder.
§ 1º Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, o requisito previsto no inciso IV 
do art. 68 e no inciso III do art. 69 deverá ser cumprido no último cargo efetivo.
§ 2º Será também considerado como tempo de carreira o tempo cumprido em emprego, função ou cargo de natureza não efetiva até 
16 de dezembro de 1998.
Art. 72. Será considerado como tempo no cargo efetivo, tempo de carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público o período 
em que o servidor estiver em exercício de mandato eletivo; cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, ou afastado do país por cessão ou licenciamento com 
remuneração.
Art. 73. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias previstas nos art. 58, 59, 67, 68 e 69, o tempo 
de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo do qual o servidor seja titular na 
data imediatamente anterior à da concessão do benefício.
Art.  74.  Na  contagem  do  tempo  no  cargo  efetivo  e  do  tempo  de  carreira  para  verificação  dos  requisitos  de  concessão  de 
aposentadoria, deverão ser observadas as alterações de denominação efetuadas na legislação aplicável ao servidor, inclusive no caso 
de reclassificação ou reestruturação de cargos e carreiras.
Art. 75. A concessão de benefícios previdenciários pelos RPPS independe de carência, ressalvada a observância de cumprimento 
dos prazos mínimos previstos nos arts. 58, 59, 67, 68 e 69 para concessão de aposentadoria.
Art. 76. São vedados:
I - a concessão de proventos em valor inferior ao salário mínimo nacional;
II - o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário.
III - a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que leis complementares 
federais disciplinem a matéria;
IV - a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a servidor público titular de cargo efetivo, ressalvadas as 
decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; e
V - a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor titular de cargo efetivo, com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos 
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 1º Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando 
tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição.
§ 2º A vedação prevista no inciso V não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares que, até 16 de 
dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas 
demais  formas previstas na Constituição Federal,  sendo-lhes proibida a percepção de mais  de uma aposentadoria pelo regime 
próprio, exceto se decorrentes de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.
§ 3º O servidor inativo para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele que gerou a aposentadoria deverá 
renunciar aos proventos dessa.
§ 4º Aos segurados de que trata o § 2º é resguardado o direito de opção pela aposentadoria mais vantajosa.
Art. 77. Na ocorrência das hipóteses previstas para concessão de aposentadoria compulsória ou por invalidez a segurado que tenha 
cumprido os requisitos legais para concessão de aposentadoria voluntária em qualquer regra, o RPPS deverá facultar que, antes da 
concessão da  aposentadoria  de ofício,  o  servidor,  ou seu representante  legal,  opte  pela aposentadoria de  acordo a regra mais 
vantajosa.
Art. 78. Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado, pela Unidade Gestora, ao Tribunal de Contas 
para homologação.
Art. 79. A concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determinará a vacância do cargo.
Art. 80. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, de que trata o art. 201 da Constituição Federal, nos termos do 
art. 5º da Emenda Constitucional No- 41, de 2003, fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), submete-se à atualização 
pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.
Subseção XV
Do Direito Adquirido
Art. 81. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de 
dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
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Parágrafo  único.  Os  proventos  da  aposentadoria  a  ser  concedida  aos  segurados  referidos  no  caput,  em  termos  integrais  ou 
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão 
desses benefícios ou nas condições da legislação vigente, conforme opção do segurado.
Art. 82. No cálculo do benefício concedido de acordo com a legislação em vigor à época da aquisição do direito, será utilizada a 
remuneração do servidor no cargo efetivo no momento da concessão da aposentadoria.
Parágrafo único. Em caso de utilização de direito adquirido à aposentadoria com proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo 
de contribuição cumprido até 31 de dezembro de 2003, observando-se que o cômputo de tempo de contribuição posterior a essa 
data, somente será admitido para fins de cumprimento dos requisitos exigidos para outra regra vigente de aposentadoria, com 
proventos integrais ou proporcionais.
Subseção XVI
Do Reajustamento dos Benefícios
Art. 83. A partir de janeiro de 2008, os benefícios de aposentadoria de que tratam os arts. 56, 57, 58, 59, 60 e 67 e de pensão  
previstas  no  art.  66,  concedidos  a  partir  de  20  de  fevereiro  de  2004,  devem ser  reajustados  para  preservar-lhes,  em caráter 
permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, excetuadas as 
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o art. 69.
§ 1º No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos benefícios de que trata o caput, o reajustamento de acordo 
com a variação do índice oficial de abrangência nacional adotado pelo ente federativo nas mesmas datas em que se deram os 
reajustes dos benefícios do RGPS.
§ 2º Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 2004 a dezembro de 2007, do índice oficial de reajustamento 
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices utilizados nos reajustes dos 
benefícios do RGPS.
§ 3º No primeiro reajustamento dos benefícios, o índice será aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a data do 
reajustamento.
Art. 84. Os benefícios abrangidos pelo disposto nos art. 68, 69 e 81, as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com o art. 69 e os benefícios em fruição em 31 de dezembro de 2003, serão revistos na 
mesma proporção  e  na  mesma data,  sempre  que  se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  inclusive  quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria,  na forma da lei  do ente 
federativo.
§ 1º É vedada a extensão, com a utilização de recursos previdenciários, do reajustamento paritário de que trata este artigo, aos 
benefícios abrangidos pelo disposto no art. 83, ainda que a título de antecipação do reajuste anual ou de recomposição de perdas 
salariais anteriores à concessão do benefício.
§ 2º Aos benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos de 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2004, aplica-se a regra definida na 
legislação de cada ente federativo, sendo-lhes garantida a revisão de acordo com uma das hipóteses contidas nos arts. 83 ou 84.
Art. 85. O reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão que resulte em valor superior ao devido nos termos previstos 
nesta Subseção caracteriza utilização indevida dos recursos previdenciários, acarretando a obrigação de ressarcimento ao RPPS dos 
valores correspondentes ao excesso.
CAPÍTULO V
DO ABONO DE PERMANÊNCIA
Art. 86. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 
58 e 67 e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 57.
§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha  
cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos 
critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 81, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, 
se mulher, ou trinta anos, se homem.
§ 2º  O recebimento do abono de  permanência pelo servidor que  cumpriu todos os  requisitos  para obtenção  da aposentadoria 
voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 58, 67 e 81, conforme previsto 
no caput e § 1º, não constitui impedimento à concessão do benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos 
arts. 68 e 69, desde que cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses, garantida ao segurado a opção pela mais vantajosa.
§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida 
por este, relativamente a cada competência.
§  4º  O  pagamento  do  abono  de  permanência  é  de  responsabilidade  do  respectivo  ente  federativo  e  será  devido  a  partir  do 
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa do servidor 
pela permanência em atividade.
§ 5º Em caso de cessão de servidor ou de afastamento para exercício de mandato eletivo, o responsável pelo pagamento do abono de 
permanência será o órgão ou entidade ao qual  incumbe o ônus pelo pagamento da remuneração ou subsídio, salvo disposição 
expressa em sentido contrário no termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do segurado.
§ 6º Na concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, cessará o direito ao 
pagamento do abono de permanência.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art.  87.  O  ente  federativo  poderá,  mediante  lei  específica  de  iniciativa  do  respectivo  Poder  Executivo,  instituir  regime  de 
previdência complementar destinado aos servidores titulares de cargo efetivo, observado, no que couber, o disposto no art. 202 da 
Constituição Federal.
§ 1º O regime de que trata o caput, de caráter facultativo, será organizado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida.
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§ 2º Somente após a instituição do regime complementar de que trata o caput, o ente poderá fixar, para o valor das aposentadorias e  
pensões  a  ser  concedidas  pelo  RPPS,  o  limite  máximo estabelecido para  os  benefícios  do RGPS de  que  trata  o  art.  201 da 
Constituição Federal.
§ 3º Apenas mediante sua prévia e expressa opção, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS poderá ser aplicado ao 
servidor  que tiver  ingressado no serviço público Federal,  Estadual,  Distrital  ou Municipal  até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência complementar.
Art. 88. A SPS disponibilizará na página eletrônica da previdência social na rede mundial de computadores - Internet, resumos 
esquematizados dos critérios de concessão, cálculo e reajustamento das regras vigentes, gerais e de transição, para concessão de 
aposentadoria aos segurados dos RPPS
Art. 89. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Orientação Normativa SPS No-01, 
de 23 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2007.
HELMUT SCHWARZER

552-1>
16) ATO CSJT Nº 66/2009
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  das  atribuições  legais  e  de 
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso VI, do Regimento Interno deste Órgão, expede o presente Ato de composição do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Membros Natos e Permanentes
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA – Presidente
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI - (art. 2º, § 7º, do RICSJT)

Membros Eleitos
Ministro IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Juíza ROSALIE MICHAELE BACILA BATISTA – Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA – Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA – Presidente do TRT da 7ª Região
Juíza MARIA CESARINEIDE DE SOUZA LIMA – Presidente do TRT da 14ª Região
Juiz LUIS CARLOS CÂNDIDO MARTINS SOTERO DA SILVA– Presidente do TRT da 15ª Região

Membros Suplentes
Ministro JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES
Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA
Juiz LUIZ EDUARDO GUNTHER- Vice-Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz OSMAIR COUTO - Vice-Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz CLÁUDIO SOARES PIRES - Vice-Presidente do TRT da 7ª Região
Juíza VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR- Vice-Presidente do TRT da 14ª Região
Juiz LUIZ ANTÔNIO LAZARIM – Vice-Presidente Administrativo do TRT da 15ª Região
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

17) ATO REGULAMENTAR Nº 02/2009 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL
Revoga o Ato Regulamentar nº 01/2009 da Direção da Escola Judicial e estabelece a disciplina da aplicação, no âmbito da 
Escola Judicial, das normas previstas no Provimento Conjunto nº 01/2009 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região relativamente à formação dos Juízes vitaliciandos.
O DESEMBARGADOR DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL, Flavio Portinho Sirangelo,  no uso de suas atribuições legais  e 
regimentais,
CONSIDERANDO o teor do ar t . 49, V, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, II, da Resolução Administrativa nº 03/2007 deste Tribunal; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, § 1º, do Provimento Conjunto nº 01/2009 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial; 
CONSIDERANDO as exigências da Escola Nacional da Magistratura – ENAMAT;
CONSIDERANDO as conclusões e sugestões tiradas do I Seminário de Formação de Juízes-Orientadores e do I Encontro de Juízes-
Orientandos; 
RESOLVE:
Art.  1º  A colaboração da  Escola Judicial  à  Corregedoria  Regional  no procedimento de  vitaliciamento dar-se-á nos  termos da 
Resolução Administrativa nº 25/2008 do TRT da 4ª Região, regulamentada pelo Provimento Conjunto nº
01/2009 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, observado o disposto neste 
Ato Regulamentar.
Ar t . 2º A formação inicial dos Magistrados do Trabalho processar-se-á em todo o período de vitaliciamento, em Módulo Nacional 
organizado pela ENAMAT e em Módulo Regional a cargo da Escola Judicial da 4ª Região, a ser regrado em Ato Regulamentar 
próprio, constituindo seu aproveitamento requisito para o vitaliciamento.
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Parágrafo único. O vitaliciando deverá freqüentar os cursos e eventos promovidos pela Escola Judicial até o final do período de 
formação inicial.
Art.  3º  Após  a  posse  do  Juiz,  será  formado expediente  na  Escola  Judicial,  a  ser  juntado,  ao  final,  àquele  de  vitaliciamento 
constituído na Corregedoria Regional.
Parágrafo único.  No expediente de que trata o caput,  serão juntados documentos relativos à freqüência do Juiz em cursos de 
formação, com os respectivos aproveitamentos, bem como relatórios parciais semestrais elaborados pelo Conselho Consultivo da 
Escola Judicial com base em relatórios apresentados pelo Juiz-Orientador, escolhido na forma do art. 4º.
Art. 4º Será escolhido pelo Juiz vitaliciando, dentre nomes de integrantes da magistratura de primeiro grau indicados pelo Diretor da 
Escola Judicial, um Juiz-Orientador para acompanhamento e apresentação de relatórios semestrais ao Conselho Consultivo.
§ 1º O Juiz-Orientador encaminhará, periodicamente, sugestões e críticas ao Juiz-Orientando pertinentes ao seu desempenho.
§ 2º Antes do encaminhamento dos relatórios pelo Juiz-Orientador ao Conselho Consultivo da Escola Judicial, deles terá vista o 
Juiz-Orientando, por cinco dias, para, querendo, manifestar-se.
§ 3º Cabe à Secretaria da Escola Judicial zelar pela guarda e confidencialidade dos relatórios apresentados pelo Juiz-Orientador.
§ 4º A pedido do Juiz-Orientador ou do Juiz-Orientando, ou de ambos, poderá ocorrer a troca do Juiz-Orientador.
§ 5º A atividade de Juiz-Orientador não será remunerada, ressalvado o direito ao ressarcimento de despesas e à indenização de 
diárias de viagem, quando forem necessários deslocamentos do magistrado para o exercício das suas atribuições de orientação, 
conforme o disposto no art. 6º do Regulamento da Escola Judicial (Res. Adm. nº 03/2007).
§  6º Aplica-se às atividades do Juiz-Orientador  a regra prevista no art.  7º  do Regulamento da Escola Judicial  (Res. Adm. nº  
03/2007),  que prevê o procedimento administrativo para afastamento temporário do Juiz das atividades normais de jurisdição, 
quando couber, nos termos daquele dispositivo regulamentar.
Art.  5º  O Conselho Consultivo da Escola elaborará relatórios,  com base no expediente mencionado no art.  3º,  observados os 
seguintes aspectos:
I – freqüência e aproveitamento do Juiz em cursos promovidos por instituições oficiais de formação e aperfeiçoamento;
II – postura ética humanizadora, próativa, crítica e independente, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de 
Direito;
III – visão integradora e democrática do processo, comprometida com a justa solução dos conflitos no âmbito de sua competência, 
nas dimensões jurídica, sociológica, econômica e psicológica;
IV – exercício profissional com o emprego de técnica adequada;
V – relacionamento interpessoal com partes, advogados, membros do Ministério Público, Magistrados, peritos, servidores, com a 
sociedade e a mídia, bem como habilidade para:
a) argumentar juridicamente com o uso
de linguagem acessível;
b) administrar a unidade judiciária;
c)  proferir  decisões com fundamento nas  diversas fontes jurídicas,  tais  como princípios de  direito,  eqüidade,  analogia,  regras 
internacionais e direito comparado;
d) promover a conciliação;
e) integrar-se no contexto social e cultural da região do exercício da atividade jurisdicional.
f)  absorver  saberes  de  outros ramos do conhecimento indispensáveis  à  atividade jurisdicional  que não tenham sido objeto de 
formação acadêmica jurídica específica.
§ 1º O primeiro relatório será enviado à Corregedoria Regional até o 12º mês após a posse.
§  2º  O expediente  formado pela  Escola  Judicial,  com o  relatório  final  do Conselho  Consultivo,  será  enviado à  Corregedoria 
Regional até o 18º mês de magistratura de cada vitaliciando.
Art. 6º Para a elaboração dos relatórios de que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte:
a) dentre os integrantes do Conselho Consultivo da Escola Judicial,  será sorteado um relator com o objetivo de elaboração de 
propostas de relatórios, parcial e final, circunstanciados, baseados no exame dos relatórios dos Juízes-
Orientadores;
b) os relatórios serão submetidos ao Conselho Consultivo da Escola Judicial, em reunião a ser designada exclusivamente para esse 
fim;
c) pelo menos cinco dias antes da reunião, todos os Conselheiros receberão da Secretaria da Escola a proposta do relator;
d)  a  votação  dos  relatórios  será  feita  pela  totalidade  dos  membros  do  Conselho  Consultivo,  salvo  ausências  devidamente 
justificadas, daí resultando os relatórios da Escola Judicial, obtidos por maioria simples dos votos;
e) cópias dos relatórios serão entregues ao Juiz vitaliciando, nos dias seguintes após a sua aprovação, para, querendo, manifestar 
eventual contrariedade no prazo de cinco dias;
f) ocorrendo manifestação do Juiz vitaliciando, o Conselho Consultivo deliberará, em até dez dias, sobre as razões apresentadas, 
mantendo ou alterando o relatório.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.
Art. 8º Revoga-se o Ato Regulamentar nº 01/2009 da Direção da Escola Judicial.
Art. 9º Este Ato Regulamentar entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 15 de abril de 2009.
FLAVIO PORTINHO SIRANGELO
Desembargador Diretor da Escola Judicial

18) PROVIMENTO Nº 229, 23 DE ABRIL DE 2009.
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Regulamenta os procedimentos para a assinatura digital das sentenças pelos juízes do primeiro grau, conforme previsto na 
Lei  11.419/2006,  regulamentada  no  âmbito  da Justiça  do  Trabalho pela  Instrução  Normativa  nº  30/2007  do Tribunal 
Superior do Trabalho.
O DESEMBARGADOR VICE-CORREGEDOR REGIONAL, no exercício da Corregedoria, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, III, “a” da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, acerca da utilização da assinatura 
digital dos atos processuais por meio eletrônico; 
CONSIDERANDO que a  Instrução  Normativa  nº  30/2007 do TST regulamenta,  no  âmbito da  Justiça  do Trabalho,  a  Lei  nº 
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo Judicial; 
CONSIDERANDO a iminência da implantação do processo eletrônico pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;
CONSIDERANDO a segurança jurídica que a assinatura digital proporciona aos jurisdicionados;
RESOLVE:
Art. 1º Os Juízes do Trabalho das Varas de Viamão e de São Jerônimo assinarão digitalmente, em caráter experimental, as sentenças 
prolatadas no período de 20 a 24 de abril de 2009.
Art. 2º A partir de 27 de abril de 2009, em Porto Alegre, e de 18 de maio de 2009, nas demais unidades judiciárias de primeiro grau,  
o sistema e-SENTENÇA estará apto à utilização da assinatura digital das sentenças por meio dele
publicadas.
Art. 3º Até 22 de junho de 2009, a assinatura digital das sentenças será facultativa, sendo a partir desta data obrigatória.
Parágrafo  único.  Para  a  utilização  da  assinatura  digital  é  indispensável  a  manutenção  dos  certificados  digitais  de  que  cada 
magistrado dispõe, sendo a senha pessoal e intransferível, nos termos da lei.
Art. 4º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 23 de abril de 2009.
JURACI GALVÃO JÚNIOR
Desembargador Vice-Corregedor Regional,
no exercício da Corregedoria

19) DECISÃO de 17/03/2009 –( DJE nº 59, divulgado em 26/03/2009)

Rcl/7883 - RECLAMAÇÃO
  

Origem: RS - RIO GRANDE DO SUL
Relator: MIN. CÁRMEN LÚCIA

RECLTE.(S) EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 
ADV.(A/S) ALICE MARIA ISSA 

RECLDO.(A/S) TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (PROCESSO Nº 1208/2005-010-04-40.9) 
INTDO.(A/S) ANDERSON MONTEIRO DOS SANTOS 
ADV.(A/S) FRANCISCO LOYOLA DE SOUZA 

RECLAMAÇÃO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DA 
SÚMULA VINCULANTE N.  10  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  PELOS  ENCARGOS 
TRABALHISTAS. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. ART.  
97  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  LIMINAR 
DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.

Relatório

1. Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO, em 
13.3.2009, contra ato da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista n. 1208/2005-010-04-40.9, ao afastar a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, teria descumprido a Súmula 
Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.

2. A decisão reclamada tem a seguinte emenda: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – AVISO PRÉVIO  
– CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – MULTAS DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT.
Não merece processamento o Recurso de Revista se o Agravo de Instrumento não logra desconstituir os  
termos do despacho agravado, que ora se mantém. Agravo de Instrumento que se nega provimento” (DJ 
6.2.2009, grifos no original). 

Na ocasião, o Ministro Relator consignou:
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“Contudo, a Agravante não logra demonstrar a admissibilidade do Recurso de Revista. Em outras palavras,  
não desconstitui  os termos do despacho agravado,  que merece ser mantido pelos próprios fundamentos. 
Confira-se:
‘INFRAERO (...)
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – LEI 00866/93 (...)
A Turma manteve a responsabilidade subsidiária da ora recorrente. A ementa bem resume a fundamentação 
adotada: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Aplica-se, à espécie,  o inciso IV, da Súmula nº 331, do  
Tribunal Superior do Trabalho, que não padece de qualquer ilegalidade, face ao preceituado no artigo 37, §  
6º, da Constituição Federal. Responsabilização subsidiária do tomador dos serviços que se impõe. Amparo  
legal no artigo 186 c/c artigo 927, ambos do novo Código Civil, que versa sobre a culpa extracontratual  
(culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’), sendo plenamente aplicável, no caso. Recurso da segunda reclamada a  
que se nega provimento, no tópico. 
Solucionada a lide de forma harmônica com as circunstâncias retratadas e com o ordenamento jurídico  
pátrio, não é possível constatar violação a dispositivo de lei e da Magna Carta, o que obsta a admissão do  
recurso pelo critério previsto na alínea ‘c’ do art. 896 da CLT.
 O recebimento do recurso sob o critério de dissenso de julgados encontra óbice no art. 896, § 4º, da CLT,  
pois a decisão atacada está em consonância com a Súmula 331, IV, do TST (transcrita quando da análise do 
recurso de revista do autor)” (DJ 22.2.2008, grifos nossos). 

O enunciado n. 331, inc. IV, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho dispõe:

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (...)
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade  
subsidiária  do  tomador  dos  serviços,  quanto  àquelas  obrigações,  inclusive  quanto  aos  órgãos  da  
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de  
economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo  
judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993).”

3.  O Reclamante afirma que a decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a Súmula 
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, os “Órgãos fracionários do Tribunal Superior do Trabalho – desta vez a 8ª Turma (...) – têm afastado, em seus  
julgamentos, o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, mediante aplicação da Súmula 331, IV, do TST” (fl. 3).

Salienta que a aplicação do mencionado dispositivo legal foi afastada “sem que o mesmo tenha sido declarado inconstitucional em 
plenário, em flagrante ofensa ao que preceitua a Súmula Vinculante n. 10 desse e. tribunal. Além disso, a improcedência do Agravo  
de Instrumento, fundamentada em súmula ilegal imped[iria] a continuidade do feito e (...) a apreciação da matéria constitucional  
pela Corte competente” (fl. 9).

Alega que a fumaça do bom direito estaria consubstanciada na demonstração de ofensa à Súmula Vinculante n. 10 e que o perigo da 
demora consistiria no risco de a execução se tornar definitiva e não se lograr êxito em “resgatar o montante aos cofres públicos” (fl. 
11).

Requer seja deferida medida liminar para suspender a decisão proferida no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 
1208/2005-010-04-40.9. 

No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação “para que esse egrégio Tribunal aprecie o feito, através de sua  
requisição, e julgue no sentido da exclusão definitiva da responsabilidade subsidiária desta Empresa Pública por valores devidos 
por prestadoras de serviços ou, ao menos, casse a decisão exorbitante à Súmula Vinculante n. 10 e determine medida adequada à  
observação de sua jurisdição” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O que se põe em foco na presente Reclamação é saber se acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior Trabalho, que 
manteve a decisão por meio da qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aplicou o entendimento da Súmula 331/TST e 
reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, descumpre a 
Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

O Reclamante sustenta que, apesar de não ter sido declarada expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, sua aplicação teria sido afastada sem observância do que dispõe o art. 97 da Constituição da República.

5.  O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de Reclamação para o Supremo Tribunal 
Federal, conforme disposto no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
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Assim, a contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a 
atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar  
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

6. Na sessão plenária de 18.6.2008, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 10, que tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,  
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta  
sua incidência no todo ou em parte.”

Ao fazer  referência ao  entendimento consolidado na Súmula  331 do Tribunal Superior  do Trabalho,  a  5ª  Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  Aplica-se, à espécie, o inciso IV, da Súmula nº 331, do  
Tribunal Superior do Trabalho, que não padece de qualquer ilegalidade, face ao preceituado no artigo 37, §  
6º, da Constituição Federal. Responsabilização subsidiária do tomador dos serviços que se impõe. Amparo 
legal no artigo 186 c/c artigo 927, ambos do novo Código Civil, que versa sobre a culpa extracontratual  
(culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’), sendo plenamente aplicável, no caso. Recurso da segunda reclamada a  
que se nega provimento, no tópico” (fl. 288, Apenso 1, grifos nossos).

Em seu voto, o Juiz Relator consignou:

“A matéria relativa à responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviços já foi por demais discutida no 
âmbito da Justiça do Trabalho, sendo, inclusive, editada a Súmula nº 11 neste Tribunal Regional, e o item IV  
da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ambas no sentido de que a norma do artigo 71, parágrafo  
1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública,  
direta e indireta, tomadoras dos serviços. (...)
Aplica-se, à espécie, então, o inciso IV da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que não padece de  
qualquer ilegalidade, (...)
Portanto, correta a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, parte beneficiada com o trabalho  
do obreiro, pelos débitos trabalhistas da prestadora” (fls. 290-291, Apenso 1).

A responsabilização subsidiária da Reclamante foi mantida pela 8ª Turma do Tribunal Superior Trabalho no julgamento do Agravo 
de  Instrumento  em  Recurso  de  Revista  n.  1208/2005-010-04-40.9,  ao  argumento  de  que  inexistiria  a  alegada  divergência 
jurisprudencial, pois a decisão recorrida estaria em consonância com a Súmula 331, inc. IV, daquele Tribunal. 

Assim, em liminar e para os efeitos próprios e precários desta providência, a 8ª Tribunal Superior do Trabalho e a  5ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região parecem ter afastado, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a 
aplicação do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e descumprido o que disposto na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal 
Federal.

Em casos análogos ao presente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal vêm deferindo a medida liminar, sendo exemplo disso: 
Rcl 7.225-MC/DF, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 15.12.2008; Rcl 7.128-MC/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 1º. 12.2008; Rcl 
6.776-MC/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24.11.2008; Rcl 6.970-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 
13.11.2008; Rcl 6.763-MC/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 14.10.2008; e Rcl 6.665-MC/SP, Rel. Min. 
Menezes Direito, DJ 13.10.2008.

Ademais, a aplicação da cláusula de reserva de plenário em situações nas quais há Súmula do Tribunal Superior do Trabalho é 
matéria a ser analisada no mérito.

Demonstrada  a  ocorrência  do  perigo  da  demora  e  considerando  a  plausibilidade  jurídica  dos  argumentos  expendidos  pela 
Reclamante, faz-se necessária a suspensão da tramitação do processo mencionado nesta Reclamação.

7.  Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito,  defiro a medida liminar pleiteada, 
para determinar a suspensão do processamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1208/2005-010-04-40.9 
e dos recursos contra ele interpostos, até decisão final da presente Reclamação.

8. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão, inclusive por fax.

9. Solicitem-se informações ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
encaminhando-lhes cópia desta decisão (art. 14, inc. I, da Lei n. 8.038/90 e art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal).

10. Na seqüência,  dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/90 e art. 160 do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2009.
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Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

20)  Provimento  nº  001,  de  24  de  abril  de  2009.  (DJ  27.4.2009).  O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  E  A 
DESEMBARGADORA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
observados os termos e os limites de suas respectivas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a instituição do Diário 
Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  Ato  Conjunto  TST.CSJT.GP  n.  15,  de  05  de  junho  de  2008,  como  instrumento  de 
comunicação oficial, divulgação e publicação dos atos dos Órgãos da Justiça do Trabalho, RESOLVEM:
Art. 1º A partir de 1º de julho de 2009, a matéria judiciária do 1º e 2º graus será divulgada, exclusivamente, no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho (www.jt.jus.br).
§ 1º No período de 27.04.2009 a 30.06.2009, a matéria judiciária do 1º e 2º graus será divulgada, simultaneamente, no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho (Ato Conjunto TST.CSJT. GP. n. 15/2008) e no Diário de Justiça Eletrônico (Provimento nº 
003/2008).
§ 2º Enquanto durar a divulgação simultânea de que trata o parágrafo anterior, observar-se-á o seguinte:
I – os prazos serão aferidos pelo Diário de Justiça Eletrônico nos termos do Provimento nº 003/2008 deste Tribunal;
II  – em havendo divergência entre as versões  publicadas no Diário  Eletrônico da Justiça  do Trabalho e no Diário  de Justiça 
Eletrônico, será considerada válida esta última.
§ 3º A matéria administrativa permanecerá sendo divulgada no Diário de Justiça Eletrônico.
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de abril de 2009.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Corregedora Regional
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