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L E I S

1) LEI Nº- 11.685, DE 2 DE JUNHO DE 2008.
Institui o Estatuto do Garimpeiro e dá outras providências.
O  VICE-PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  faço  saber  que  o 
congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Fica instituído o Estatuto do Garimpeiro, destinado a disciplinar os direitos e deveres assegurados aos garimpeiros.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no 
processo da extração de substâncias minerais garimpáveis;
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II - garimpo: a localidade onde é desenvolvida a atividade de extração de substâncias minerais garimpáveis, com aproveitamento 
imediato  do  jazimento  mineral,  que,  por  sua  natureza,  dimensão,  localização  e  utilização  econômica,  possam  ser  lavradas, 
independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM; e
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita, wolframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, 
scheelita, demais gemas, rutilo, quartzo, berilo, muscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, mica e outros, em tipos de ocorrência
que vierem a ser indicados, a critério do DNPM.
Art. 3o  O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a outorga do competente título minerário, expedido nos 
termos do Decreto-Lei no  227, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei no  7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o referido título 
indispensável para a lavra e a primeira comercialização dos minerais garimpáveis extraídos.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE TRABALHO
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de 
trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado em cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DO GARIMPEIRO
Seção I
Dos Direitos
Art. 5o As cooperativas de garimpeiros terão prioridade na obtenção da permissão de lavra garimpeira nas áreas nas quais estejam 
atuando, desde que a ocupação tenha ocorrido nos seguintes casos:
I - em áreas consideradas livres, nos termos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967;
II - em áreas requeridas com prioridade, até a data de 20 de julho de 1989; e
III - em áreas onde sejam titulares de permissão de lavra garimpeira.
Parágrafo único. É facultado ao garimpeiro associar-se a mais de uma cooperativa que tenha atuação em áreas distintas.
Art. 6o  As jazidas cujo título minerário esteja em processo de baixa no DNPM e que, comprovadamente, contenham, nos seus 
rejeitos, minerais garimpáveis que possam ser objeto de exploração garimpeira poderão ser tornadas disponíveis, por meio de edital, 
às  cooperativas  de  garimpeiros,  mediante  a  manifestação  de  interesse  destas,  conforme dispuser  portaria  do  Diretor-Geral  do 
DNPM.
Art. 7o As jazidas vinculadas a títulos minerários declarados caducos em conformidade com o art. 65 do Decreto-Lei no 227, de 28 
de fevereiro de 1967, relativos a substâncias minerais garimpáveis que possam ser objeto de atividade garimpeira, poderão ser 
tornadas disponíveis, por meio de edital, às cooperativas de garimpeiros, mediante a manifestação de interesse destas, conforme 
dispuser portaria do Diretor-Geral do DNPM.
Art. 8o A critério do DNPM, será admitido o aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis por cooperativas de garimpeiros 
em áreas de manifesto de mina e em áreas oneradas por alvarás de pesquisa e portarias de lavra, com autorização do titular, quando 
houver exeqüibilidade da lavra por ambos os regimes.
Art. 9o  Fica assegurado ao garimpeiro, em qualquer das modalidades de trabalho, o direito de comercialização da sua produção 
diretamente com o consumidor final, desde que se comprove a titularidade da área de origem do minério extraído.
Elaboração de políticas públicas pelo Ministério de Minas e Energia destinadas a promover o seu desenvolvimento sustentável.
Art.  11.  Fica  assegurado  o  registro  do  exercício  da  atividade  de  garimpagem nas  carteiras  expedidas  pelas  cooperativas  de 
garimpeiros.
Seção II
Dos Deveres do Garimpeiro
Art. 12. O garimpeiro, a cooperativa de garimpeiros e a pessoa que tenha celebrado Contrato de Parceria com garimpeiros, em 
qualquer modalidade de trabalho, ficam obrigados a:
I - recuperar as áreas degradadas por suas atividades;
II - atender ao disposto no Código de Mineração no que lhe couber; e
III - cumprir a legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho.
Art. 13. É proibido o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos na atividade de garimpagem.
CAPÍTULO IV
DAS ENTIDADES DE GARIMPEIROS
Art.  14. É livre a filiação do garimpeiro a associações, confederações, sindicatos,  cooperativas  ou outras formas associativas, 
devidamente registradas, conforme legislação específica.
Art. 15. As cooperativas, legalmente constituídas, titulares de direitos minerários deverão informar ao DNPM, anualmente, a relação
dos garimpeiros cooperados, exclusivamente para fins de registro.
§ 1o A apresentação intempestiva ou que contenha informações inverídicas implicará multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 
aplicada pelo DNPM.
§ 2o No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, podendo, no caso de não pagamento ou nova ocorrência,  ensejar a  
caducidade do título.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O garimpeiro que tenha Contrato de Parceria com o titular de direito minerário deverá comprovar a regularidade de sua  
atividade na área titulada mediante apresentação de cópias autenticadas do contrato e do respectivo título minerário.
Parágrafo único. O contrato referido no caput deste artigo não será objeto de averbação no DNPM.
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Art. 17. Fica o titular de direito minerário obrigado a enviar, anualmente, ao DNPM a relação dos garimpeiros que atuam em sua 
área, sob a modalidade de Contrato de Parceria, com as respectivas cópias desses contratos.
§ 1o  A apresentação intempestiva ou que contenha informações inverídicas implicará multa de R$ 1.000,00 (mil  reais),  a  ser 
aplicada pelo DNPM.
§ 2o No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, podendo, no caso de não pagamento ou nova ocorrência, ensejar a 
caducidade do título.
Art. 18. É instituído o Dia Nacional do Garimpeiro a ser comemorado em 21 de julho.
Art. 19. Fica intitulado Patrono dos Garimpeiros o Bandeirante Fernão Dias Paes Leme.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o
da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Carlos Lupi
Edison Lobão

2) LEI No- 11.699, DE 13 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art. 8o da 
Constituição Federal e revoga dispositivo do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967.
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o As Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como 
órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da 
livre organização previsto no art. 8o da Constituição Federal.
Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 2o Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da 
categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.
Art. 3o Às Colônias de Pescadores regularmente constituídas serão assegurados os seguintes direitos:
I - plena autonomia e soberania de suas Assembléias Gerais;
II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - representar, perante os órgãos públicos, contra quaisquer ações de pesca predatória e de degradação do meio ambiente;
V - (VETADO)
VI - (VETADO)
VII  -  faculdade  de  montagem de  bens  e  serviços  para  o  desenvolvimento  profissional,  econômico  e  social  das  comunidades 
pesqueiras.
Art. 4o É livre a associação dos trabalhadores no setor artesanal da pesca no seu órgão de classe, comprovando os interessados sua  
condição no ato da admissão.
Art. 5o As Colônias de Pescadores são autônomas, sendo expressamente vedado ao Poder Público, bem como às Federações e à 
Confederação a interferência e a intervenção na sua organização.
Parágrafo  único.  São  vedadas  à  Confederação  Nacional  dos  Pescadores  a  interferência  e  a  intervenção  na  organização  das 
Federações Estaduais de Pescadores.
Art. 6o As Colônias de Pescadores são criadas em assembléias de fundação convocadas para esse fim pelos trabalhadores do setor 
pesqueiro artesanal da sua base territorial.
Art. 7o As Colônias de Pescadores, constituídas na forma da legislação vigente após feita a respectiva publicação e registrados os 
documentos no cartório de títulos e documentos, adquirem personalidade jurídica, tornando-se aptas a funcionar.
Art.  8o  As  Federações  têm por  atribuição  representar  os  trabalhadores  no  setor  artesanal  de  pesca,  em âmbito  estadual,  e  a 
Confederação, em âmbito nacional.
Art. 9o As Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores providenciarão e aprovarão 
os estatutos, nos termos desta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revoga-se o art. 94 do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967.
Brasília, 13 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
André Peixoto Figueiredo Lima
Paulo Bernardo Silva
Carlos Minc

3) LEI No- 11.709, DE 19 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de março de 2008.
Faço saber que o  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  adotou a Medida Provisória nº 421, de 2008, que o Congresso Nacional 
provou,  e  eu,  Garibaldi  Alves  Filho,  Presidente  da  Mesa  do  Congresso  Nacional,  para  os  efeitos  do  disposto  no  art.  62  da  
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o A partir de 1o de março de 2008, o salário mínimo será de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 13,83 (treze 
reais e oitenta e três centavos) e o valor horário a R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos).
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3o Fica revogada, a partir de 1o de março de 2008, a Lei no 11.498, de 28 de junho de 2007.
Congresso Nacional, em 19 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

4) LEI No- 11.718, DE 20 DE JUNHO DE 2008
Acrescenta artigo à Lei no  5.889, de 8 de junho de 1973, criando o contrato de trabalhador rural por pequeno prazo; estabelece 
normas transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o prazo de contratação de financiamentos rurais de que trata 
o § 6o do art. 1o da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de 
junho de 1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
"Art. 14-A. O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de 
atividades de natureza temporária.
§ 1o  A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, dentro do período de 1 (um) ano, superar 2 (dois) meses fica 
convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado, observando-se os termos da legislação aplicável.
§ 2o  A filiação e a inscrição do trabalhador de que trata este artigo na Previdência Social  decorrem, automaticamente, da sua 
inclusão pelo empregador na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, cabendo à Previdência Social instituir mecanismo que permita a sua identificação.
§ 3o O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do 
disposto no § 2o deste artigo, e:
I - mediante a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e em Livro ou Ficha de Registro de Empregados; ou 
II - mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias, uma para cada parte, onde conste, no mínimo:
a) expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva;
b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado e indicação da respectiva matrícula;
c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de Inscrição do Trabalhador - NIT.
§ 4o A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá ser realizada por produtor rural pessoa física, proprietário ou 
não, que explore diretamente atividade agroeconômica.
§ 5o A contribuição do segurado trabalhador rural contratado para prestar serviço na forma deste artigo é de 8% (oito por cento) 
sobre o respectivo salário-de-contribuição definido no inciso I do caput do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§  6o  A não inclusão  do  trabalhador  na  GFIP pressupõe ainexistência  de  contratação  na  forma deste  artigo,  sem prejuízo  de 
comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da existência de relação jurídica diversa.
§ 7o Compete ao empregador fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos da legislação vigente, cabendo à 
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que facilitem o acesso do trabalhador e da entidade sindical  
que o representa às informações sobre as contribuições recolhidas.
§ 8o São assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à do trabalhador
rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista.
§ 9o Todas as parcelas devidas ao trabalhador de que trata este artigo serão calculadas dia a dia e pagas diretamente a ele  mediante 
recibo. 
§ 10. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS deverá ser recolhido e poderá ser levantado nos termos da Lei no 8.036, de 
11 de maio de 1990."
Art. 2o Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, fica prorrogado até 
o dia 31 de dezembro de 2010.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte 
individual que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.
Art. 3o Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para 
efeito de carência:
I - até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
II - de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) 
meses, dentro do respectivo ano civil; e
III - de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) 
meses dentro do respectivo ano civil.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso I ao trabalhador rural enquadrado na categoria de 
segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais 
empresas, sem relação de emprego.
Art. 4o ( VETADO)
Art. 5o O art. 48 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1o e 2o:
"Art. 48. ...................................................................................
§ 1o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho 
de 2006, o crédito rural terá por objetivo estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-de-obra familiar, por meio do 
financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural 
ou áreas comunitárias próximas, inclusive o turismo rural, a produção de artesanato e assemelhados.
§ 2o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho 
de 2006, o crédito rural poderá ser destinado à construção ou reforma de moradias no imóvel rural e em pequenas comunidades 
rurais." (NR)
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Art. 6o Fica autorizada a reclassificação das operações contratadas ao abrigo da Linha Especial de Crédito FAT Integrar, de que 
trata  a  Lei  no  11.011,  de 20 de  dezembro de  2004,  para o  Fundo Constitucional  de Financiamento do Centro-Oeste  -  FCO, 
observadas as seguintes condições:
I - a reclassificação será realizada mediante a celebração de termo aditivo ao instrumento de crédito;
II - a partir da data da reclassificação, as operações ficarão sujeitas às normas do FCO; e III - as operações reclassificadas deverão 
manter as mesmas condições de prazo e de classificação de porte dos mutuários originalmente pactuadas.
Art. 7o O art. 1o da Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo 
único para § 1o:
"Art. 1o .....................................................................................
§  1o  Os  estabelecimentos  financeiros  referidos  neste  artigo  compreendem  bancos  oficiais  ou  privados,  caixas  econômicas, 
sociedades  de  crédito,  associações  de  poupança,  suas  agências,  postos  de  atendimento,  subagências  e  seções,  assim como as 
cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências.
§  2o  O Poder Executivo estabelecerá,  considerando a reduzida circulação financeira,  requisitos  próprios  de segurança para as 
cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos:
I - dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer 
edificação que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o art. 2o desta Lei;
II - necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito,
desde que detalhadas todas as suas dependências;
III - dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento.
§ 3o  Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Polícia Federal observarão os requisitos próprios de 
segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências." (NR)
Art. 8o O Anexo da Lei no 9.017, de 30 de março de 1995, passa a vigorar com a seguinte alteração no Item 13 e inclusão do Item 
15, com a seguinte redação:
" SITUAÇÃO UFIR
................................................................................. .......................
13  -  Vistoria  de  estabelecimentos  financeiros,  exceto  cooperativas  singulares  de  crédito,  por  agência  ou  posto  1.000 
................................................................................. .......................
15 - Vistoria de cooperativas singulares de crédito. 300 "
Art. 9o A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 12. ................................................................................... .......................................................................................................... 
V - ............................................................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade 
pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
..........................................................................................................
VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,  
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, 
na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, 
que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
ou
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 
subsistência  e  ao  desenvolvimento  socioeconômico  do  núcleo  familiar  e  é  exercido  em  condições  de  mútua  dependência  e 
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
..........................................................................................................
§ 3o (Revogado):
I - (revogado);
II - (revogado).
..........................................................................................................
§ 7o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a 
estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.
§ 8o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a alínea g do 
inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.
§ 9o Não descaracteriza a condição de segurado especial:
I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja  
área total  não seja superior a  4 (quatro) módulos fiscais,  desde que outorgante e outorgado continuem a exercer  a  respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia familiar;
II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 
ano;
III - a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar;
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IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial 
oficial de governo;
V -  a  utilização  pelo  próprio  grupo  familiar,  na  exploração  da  atividade,  de  processo  de  beneficiamento  ou  industrialização 
artesanal, na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e
VI - a associação em cooperativa agropecuária. 
§ 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:
I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 
ontinuada da Previdência Social;
II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 9o 
deste artigo;
III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto no §13 deste artigo;
IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;
V -  exercício  de  mandato  de  vereador  do município  onde  desenvolve  a  atividade  rural,  ou  de  dirigente  de  cooperativa  rural 
constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 13 deste artigo;
VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 9o deste artigo;
VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social; e
VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.
§ 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria:
I - a contar do primeiro dia do mês em que:
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei no 
8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 9o deste artigo;
b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
c) se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário;
II - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:
a) utilização de trabalhadores nos termos do § 8o deste artigo;
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 10 deste artigo; e
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 9o deste artigo.
§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da 
atividade rural por este explorada.
§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 10 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício  
das atividades de que tratam os referidos incisos." (NR)
"Art. 25. ................................................................................... ..........................................................................................................
§ 4o (Revogado).
..........................................................................................................
§ 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos 
produtos a que se refere o § 3o deste artigo, a receita proveniente:
I - da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural;
II - da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 10 do art. 12 desta Lei;
III - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades 
turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades 
pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais;
IV - do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou 
finalidade; e
V - de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.
§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor 
rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI." (NR)
"Art. 30. ................................................................................... ..........................................................................................................
XII - sem prejuízo do disposto no inciso X do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados 
a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente:
a) da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar;
b) de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos VII e VIII do § 10 do 
art. 12 desta Lei; e
c) de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural,  desde que em atividades 
turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades 
pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais;
XIII - o segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na 
alínea b do inciso I do caput deste artigo.
..........................................................................................................
§ 7o A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial 
cópia  do  documento  fiscal  de  entrada  da  mercadoria,  para  fins  de  comprovação  da  operação  e  da  respectiva  contribuição 
previdenciária.
§ 8o Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita 
proveniente de comercialização de produção deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento.
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§ 9o  Quando o segurado especial  tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com empresa adquirente, 
consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar." (NR)
"Art. 49. .............................................................................................................................................................................................
§ 5o  A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o  
documento  de  inscrição do  contribuinte,  em substituição  à  inscrição no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  -  CNPJ,  a  ser 
apresentado em suas relações com o Poder Público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal 
submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de 
operações  de  crédito,  e  com  os  adquirentes  de  sua  produção  ou  fornecedores  de  sementes,  insumos,  ferramentas  e  demais 
implementos agrícolas.
§ 6o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de Imposto sobre 
Produtos Industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ seja obrigatória." (NR)
Art. 10. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 11. ................................................................................... ..........................................................................................................
 V - ...........................................................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade 
pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos;
ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo;
..........................................................................................................
VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,  
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, 
que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 
subsistência  e  ao  desenvolvimento  socioeconômico  do  núcleo  familiar  e  é  exercido  em  condições  de  mútua  dependência  e 
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
..........................................................................................................
§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a 
estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.
§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g 
do inciso V do  caput  deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em 
períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.
§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial:
I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja  
área total  não seja superior a  4 (quatro) módulos fiscais,  desde que outorgante e outorgado continuem a exercer  a  respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia familiar;
II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 
ano;
III  -  a  participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a  que seja associado em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e
IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial 
oficial de governo;
V -  a  utilização  pelo  próprio  grupo  familiar,  na  exploração  da  atividade,  de  processo  de  beneficiamento  ou  industrialização 
artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e
VI - a associação em cooperativa agropecuária.
§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:
I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social;
II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o 
deste artigo;
III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 julho de 1991;
IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;
V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural  ou de dirigente de cooperativa rural 
constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991;
VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo;
VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social; e
VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.
§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:
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I - a contar do primeiro dia do mês em que:
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, 
ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste artigo;
b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado obrigatório 
de outro regime previdenciário;
II - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:
a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7o deste artigo;
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9o deste artigo; e
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8o deste artigo.
§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da 
atividade rural por este explorada." (NR)
"Art. 17. .............................................................................................................................................................................................
§ 3o (Revogado).
§  4o  A inscrição do segurado especial  será  feita  de forma a  vinculá-lo  ao  seu  respectivo grupo familiar  e  conterá,  além das 
informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o Município 
onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pela unidade familiar.
§ 5o O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua 
atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante 
ou assemelhado.
§ 6o Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuído ao grupo familiar número de Cadastro Específico do 
INSS - CEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias." (NR)
"Art. 29. .............................................................................................................................................................................................
§ 6o O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II 
do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei.
I - (revogado);
II - (revogado).
..............................................................................................." (NR)
"Art. 38-A.  O Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos segurados especiais, observado o 
disposto nos §§ 4o  e 5o  do art. 17 desta Lei, podendo para tanto firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações.
§ 1o O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do cadastro, e as informações 
nele contidas não dispensam a apresentação dos documentos previstos no art. 106 desta Lei.
§ 2o  Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às 
entidades conveniadas."
"Art. 48. .............................................................................................................................................................................................
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda 
que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o 
do art. 11 desta Lei.
§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam 
essa  condição,  se  forem considerados  períodos  de  contribuição  sob  outras  categorias  do  segurado,  farão  jus  ao  benefício  ao 
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do 
caput  do art.  29 desta Lei,  considerando-se como salário-de-contribuição mensal  do período como segurado especial  o  limite 
mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social." (NR)
"Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural  será feita, alternativamente, por meio de:
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
III - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de  
pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no caso de produtores em regime 
de economia familiar;
V - bloco de notas do produtor rural;
VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 
empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;
VII  -  documentos fiscais  relativos a entrega de produção rural  à  cooperativa  agrícola,  entreposto de  pescado ou outros,  com 
indicação do segurado como vendedor ou consignante;
VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;
IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou 
X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra." (NR)
Art. 11. Na aquisição de produtos agropecuários pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos - PAA, instituído pelo art. 19 da Lei no  10.696, de 2 de julho de 2003, os preços de referência serão 
ssegurados aos agricultores familiares, associações e cooperativas livres dos valores referentes às incidências do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS e da contribuição do produtor rural pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica ao Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, cujo recolhimento, quando houver, será efetuado pela Conab à conta do PAA.
Art. 12. Ficam revogados:
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I - o § 3o do art. 12 e o § 4o do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e
II - o § 3o do art. 17 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Guido Mantega
José Pimentel
André Peixoto Figueiredo Lima

5) LEI No- 11.720, DE 20 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre o bloqueio do pagamento de benefício da previdência social e dá outras providências.
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O recadastramento de segurados da Previdência Social, por qualquer motivo, não poderá ser precedido de prévio bloqueio de 
pagamento de benefícios.
Art. 2o O recadastramento de segurados da Previdência Social, seja qual for a sua motivação, obrigatoriamente, será efetivado da 
seguinte forma:
I - prévia notificação pública do recadastramento;
II - estabelecimento de prazo para início e conclusão do recadastramento, nunca inferior a 90 (noventa) dias.
§ 1o O recadastramento de segurados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos será objeto de prévio agendamento no órgão 
recadastrador, que o organizará em função da data do aniversário ou da data da concessão do benefício inicial.
§ 2o  Quando se tratar  de segurado com idade igual  ou superior a  80 (oitenta) anos ou que,  independentemente da idade, por 
recomendação médica, estiver impossibilitado de se deslocar, o recadastramento deverá ser realizado na sua residência.
Art. 3o Para todo e qualquer procedimento que envolva a Previdência Social, que tenha como destinatário segurado com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, o tratamento a lhe ser dispensado deverá observar o que dispõe a Lei no 10.741, de 1o de outubro 
de 2003 - Estatuto do Idoso.
Art. 4o ( VETADO)
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Pimentel
José Antonio Dias Toffoli

D E C R E T O S 

6) DECRETO No- 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008
Regulamenta os  artigos 3o,  alínea "d",  e  4o da Convenção 182 da Organização Internacional  do Trabalho (OIT) que trata da 
proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, de 
14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto nos artigos 3o, alínea "d", e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
D E C R E T A :
Art. 1o Fica aprovada a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na forma do Anexo, de acordo com o disposto nos 
artigos 3o, "d", e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, 
de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000.
Art. 2o Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste 
decreto.
§ 1o A proibição prevista no caput poderá ser elidida:
I - na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego,  
após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a 
segurança e a moral dos adolescentes; e II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional 
legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a  
segurança e a moral dos adolescentes, depositado na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição 
onde ocorrerem as referidas atividades.
§ 2o As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envolvidos em atividades constantes do parecer técnico referido no 
§ 1o, inciso II, serão objeto de análise por órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que tomará as providências  
legais cabíveis.
§ 3o A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moral, nos termos da Lista TIP, não é  
extensiva aos trabalhadores maiores de dezoito anos.
Art. 3o Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, 
ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos e ao maior de quatorze e menor de dezesseis, na condição de aprendiz 
Art. 4º Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3º da Convenção no 182, da OIT, integram as piores formas de 
trabalho infantil:
I -  todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, 
trabalho forçado ou obrigatório;
II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou 
atuações pornográficas;
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III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de 
drogas; e
IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em conflitos armados.
Art. 5o A Lista TIP será periodicamente examinada e, se necessário, revista em consulta com as organizações de empregadores e de  
trabalhadores interessadas.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar os processos de exame e consulta a que se refere o caput.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi
Anexos vide legislação.

7) DECRETO No- 6.491, DE 26 DE JUNHO DE 2008 
Dá nova redação ao art. 19 do Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no § 6o do art. 2o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004,  
D E C R E T A :
Art. 1o O art. 19 do Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19. ...................................................................................
I - benefício básico, no valor mensal de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de extrema pobreza;
II - benefício variável, no valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais) por beneficiário, até o limite de R$ 60,00 (sessenta reais) por 
família,  destinado a unidades familiares  que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua 
composição:
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 6.157, de 16 de julho de 2007.
Brasília, 26 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Patrus Ananias

P O R T A R I A S

8) PORTARIA No- 66, DE 28 DE MAIO DE 2008
A  PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, RESOLVE:
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 04/06 a 27/06/2008.
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os Senhores 
Procuradores,  ora  designados,  atuem  nas  respectivas  sessões  de  julgamento,  acompanhando-as  até  o  encerramento,  ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
DIA/MÊS     TURMA            PROCURADOR
04/06/2008   2ª Turma    Dra. Maria Cristina S. G. Ferreira
04/06/2008   3ª Turma    Dr. André Luís Spies
04/06/2008   6ª Turma    Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
04/06/2008   7ª Turma    Dr. Jaime Antônio Cimenti
05/06/2008   1ª Turma    Dra. Maria Cristina S. G. Ferreira
05/06/2008   4ª Turma    Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
05/06/2008   5ª Turma    Dra. Adriane Arnt Herbst
05/06/2008   8ª Turma    Dr. Leandro Araujo
11/06/2008   7ª Turma    Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
12/06/2008   1ª Turma    Dr. Leandro Araujo
12/06/2008   4ª Turma    Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
12/06/2008   5ª Turma    Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
18/06/2008   2ª Turma    Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
18/06/2008   3ª Turma    Dra. Marília Hofmeister Caldas
18/06/2008   6ª Turma    Dra. Ana Luiza Alves Gomes
18/06/2008   7ª Turma    Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
19/06/2008   1ª Turma    Dr. Jaime Antônio Cimenti
19/06/2008   4ª Turma    Dr. Viktor Byruchko Júnior
19/06/2008   5ª Turma    Dr. André Luís Spies
19/06/2008   8ª Turma    Dra. Ana Luiza Alves Gomes
20/06/2008   SDI-I         Dra. Adriane Arnt Herbst
20/06/2008   SDI-II        Dra. Marília Hofmeister Caldas
23/06/2008   SDC           Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho
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25/06/2008   2ª Turma    Dra. Ana Luiza Alves Gomes
25/06/2008   3ª Turma    Dra. Adriane Arnt Herbst
25/06/2008   6ª Turma    Dr. André Luís Spies
25/06/2008   7ª Turma    Dr. Leandro Araujo
26/06/2008   1ª Turma    Dr. Viktor Byruchko Júnior
26/06/2008   4ª Turma    Dra. Marília Hofmeister Caldas
26/06/2008   5ª Turma    Dr. Victor Hugo Laitano
26/06/2008   8ª Turma    Dr. Jaime Antônio Cimenti
27/06/2008   ÓES           Dra. Silvana Ribeiro Martins
Registre-se e publique-se.
SILVANA RIBEIRO MARTINS
Procuradora Chefe

9) PORTARIA CONJUNTA No- 2, DE 30 DE MAIO DE 2008
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, OS PRESIDENTES 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no artigo 9o- da Lei Complementar no- 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 74, caput e seus §§ 1o- e 3o- da Lei no- 

11.514, de 13 de agosto de 2007, resolvem:
Art. 1o-  Ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira os valores constantes do Anexo a esta Portaria, consignados 
aos Órgãos do Poder Judiciário da União na Lei n° 11.647, de 24 de março de 2008.
Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Min. GILMAR MENDES
Presidente do Supremo Tribunal Federal

e do Conselho Nacional de Justiça

Min. CARLOS AYRES BRITTO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS
Presidente do Superior Tribunal de Justiça

e do Conselho da Justiça Federal

Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Ten.-Brig. do Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE
Presidente do Superior Tribunal Militar

Des. NÍVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios

ANEXO
LIMITE INDISPONÍVEL PARA EMPENHO E

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL
R$ 1,00

Órgão Valor
10.000,00 Supremo Tribunal Federal 9.991.673
11.000,00 Superior Tribunal de Justiça 3.118.597
12.000,00 Justiça Federal 18.779.409
13.000,00 Justiça Militar 411.640
14.000,00 Justiça Eleitoral 14.139.606
15.000,00 Justiça do Trabalho 20.235.218
16.000,00 Justiça do DF e Territórios 2.252.400

Total 68.928.543

10) PORTARIA No - 250, DE 19 DE MAIO DE 2008
Regulamenta, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o pagamento de ajuda de custo aos Juízes Auxiliares e servidores.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no inciso IX 
do artigo 29 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 2, de 16 de agosto de 2005, resolve:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O pagamento de ajuda de custo aos Juízes Auxiliares e servidores, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, observará o 
disposto na presente Portaria.
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Art. 2º  O Juiz Auxiliar ou o servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com efetiva mudança de 
domicílio, fará jus à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer 
tempo, caso o cônjuge ou companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão 
ou designado para função comissionada, com mudança de domicílio.
§ 2º Além do pagamento da ajuda de custo, correm por conta da Administração as despesas de transporte do beneficiário e de sua 
família, compreendendo passagem, mobiliário e bagagem.
§ 3º À família do Juiz Auxiliar ou servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo e de transporte para a localidade 
de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.
§ 4º O transporte do beneficiário e de seus dependentes será concedido preferencialmente por via aérea.
§ 5º As despesas decorrentes de transporte de mobiliário e bagagem serão diretamente custeadas pela Administração, sujeitas às 
normas gerais da despesa, inclusive processo licitatório, se necessário.
Art. 3º Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de:
I - remoção de ofício;
II - redistribuição; e
III - cessão para o exercício de cargo em comissão ou função
comissionada com mudança de sede.
Art. 4º A ajuda de custo será calculada com base na remuneração devida na origem no mês em que ocorrer o deslocamento para a 
nova sede, acrescendo-se uma remuneração para cada dependente até o máximo de 3 (três).
§ 1º A ajuda de custo será paga no momento da mudança e no retorno de ofício, sempre que houver mudança de domicílio 
§  2º  O pedido  de  concessão  de  ajuda  de  custo  deverá  ser  instruído  com documentos  que  comprovem a  efetiva  mudança  do 
beneficiário e seus dependentes.
§ 3º É facultado ao servidor requisitado para o exercício de cargo em comissão optar pela ajuda de custo em valor equivalente à 
remuneração integral do respectivo cargo.
Art. 5º O Juiz Auxiliar ou o servidor que, atendido o interesse da Administração, utilizar condução própria no deslocamento para a 
nova sede, fará jus à indenização correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da passagem de transporte aéreo no mesmo 
percurso, acrescida de 20% (vinte por cento) do referido valor por dependente que o acompanhe, até o máximo de 3 (três).
§ 1º Na inexistência de trecho aéreo para a nova sede, a indenização será paga com base no valor da passagem aérea do percurso até 
o local mais próximo.
§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, poderão ser fornecidas passagens para o transporte aos dependentes que comprovadamente 
não viajarem em companhia do Juiz Auxiliar ou do servidor.
Art. 6º São considerados como família do beneficiário os seguintes dependentes para os efeitos desta Portaria:
I - cônjuge ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar; e
II - filhos e quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento individual.
Art. 7º Não se concederá ajuda de custo:
I - ao beneficiário que, em virtude de serviço, se deslocar transitoriamente da sede, mesmo que por período superior a 30 (trinta)  
dias;
II - ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo; e
III - ao beneficiário que já tenha recebido vantagem idêntica no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, ressalvadas as 
hipóteses de retorno de ofício de que trata o § 1º do artigo 4º desta Portaria e de recebimento dessa vantagem decorrente de 
requisição.
Art. 8º O Juiz Auxiliar ou o servidor restituirá a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo 
de 30 (trinta) dias, tendo como marco inicial o primeiro dia de trânsito, observado para a contagem do prazo o disposto no art. 238  
da Lei nº 8.112/90.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

11) PORTARIA No - 251, DE 19 DE MAIO DE 2008
Regulamenta, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o pagamento de auxílio-moradia e diárias, bem como a concessão
de passagens.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no inciso IX 
do artigo 29 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 2, de 16 de agosto de 2005, resolve:
Disposições Gerais
Art. 1º O pagamento de auxílio-moradia e diárias, bem como a concessão de passagens, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça,
observará o disposto na presente Portaria.
Capítulo I - Do Auxílio-Moradia
Art. 2º O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo Conselheiro, pelo Juiz Auxiliar 
ou pelo servidor nomeado para cargo em comissão dos níveis CJ-3 e CJ-2 com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem 
administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 (um) mês após a comprovação da despesa pelo beneficiário.
Art. 3º O pagamento de auxílio-moradia observará os requisitos fixados em lei e exclui o recebimento de diárias pelos Conselheiros,
pelos Juízes Auxiliares e pelos servidores por ocasião de deslocamento em razão do serviço para participar de sessões, reuniões, 
trabalhos, inspeções, correições e missões outras realizadas na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília-DF.
Parágrafo único. O auxílio-moradia tem natureza indenizatória e abrange apenas os gastos com alojamento, não se destinando a 
cobrir despesas de condomínio, energia, telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
Art. 4º  O valor máximo de ressarcimento a título de auxílio-moradia devido aos Conselheiros e Juízes Auxiliares não poderá 
exceder a R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinqüenta reais).
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Parágrafo único. Para os servidores a que se refere o artigo 2º, o valor do auxílio-moradia será de 25% (vinte e cinco) por cento do 
valor do cargo em comissão ocupado, limitado a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Art. 5º O direito à percepção do auxílio-moradia cessará quando:
I - o beneficiário, cônjuge ou companheiro assinar Termo de Permissão de Uso de Imóvel Funcional;
II - o beneficiário for exonerado ou destituído do cargo em comissão, ou retornar definitivamente ao seu órgão de origem em razão 
de término do mandato ou da requisição;
III - o beneficiário falecer;
IV - o beneficiário, cônjuge ou companheiro recusar o uso do imóvel funcional colocado à sua disposição;
V - o beneficiário, cônjuge ou companheiro tornar-se proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de 
imóvel na localidade onde exerce o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção;
VI - o beneficiário passar a residir com outra pessoa que ocupe imóvel funcional ou receba auxílio-moradia; e 
VII - ultrapassar o limite de 8 (oito) anos dentro de cada período de 12 (doze) anos, ainda que o beneficiário mude de cargo ou de 
município.
Parágrafo único. Na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos II e III, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês, a 
pedido do beneficiário.
Art. 6º Os casos omissos em relação ao auxílio-moradia de que trata este capítulo serão resolvidos pelo Presidente do Conselho.
CAPÍTULO II - DAS DIÁRIAS
Art. 7º  O Conselheiro, o Juiz Auxiliar ou o servidor que se deslocar a serviço, em caráter eventual  ou transitório,  para outra 
localidade do território nacional ou para o exterior, fará jus, sem prejuízo das passagens, à percepção de diárias.
§ 1º O valor das diárias devidas aos Conselheiros será equivalente ao pago aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, nos  
termos  do  §  4º  do  artigo  1º  da  Lei  nº  11.365/2006,  observando-se,  quanto  aos  Juízes  Auxiliares  e  servidores,  o  padrão  de 
equivalência estabelecido no Anexo I desta Portaria.
§ 2º Para os servidores nomeados em caráter interino ou designados como substitutos, o valor da diária corresponderá ao do cargo 
em comissão ou da função comissionada exercidos interinamente ou em substituição.
§ 3º O beneficiário que se deslocar para participar de evento de duração superior a 30 (trinta) dias perceberá diária correspondente a  
60% (sessenta por cento) do valor de tabela.
Art. 8º Não serão devidas diárias quando:
I - o favorecido não estiver no exercício do respectivo cargo ou função;
II  -  o  deslocamento constituir  exigência  permanente  do cargo,  assim considerada a  referente  ao  comparecimento  ao  local  de 
residência funcional - sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília; e
III - o deslocamento se der de uma cidade para outra dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, 
cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros se considera estendida, salvo se houver pernoite fora da 
sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.
Art. 9º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, incluindo-se o de partida e o de chegada, e destinam-
se a indenizar as despesas extraordinárias com alimentação, pousada e locomoção urbana.
Parágrafo único Quando se tratar de viagem em território nacional, o valor da diária será reduzido à metade:
I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
II - no dia do retorno à sede;
III - quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada custeada por outro órgão ou entidade.
Art. 10 As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes situações:
I - em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento; e 
II - quando o afastamento abranger período superior a 15 (quinze) dias, caso em que poderão ser pagas de forma parcelada.
Parágrafo único. Quando o período de afastamento se estender até o exercício subseqüente, a despesa recairá no exercício em que se 
iniciou.
Art. 11 As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional e contadas integralmente do 
dia da partida até o dia do retorno, inclusive.
§ 1º Quando o afastamento exigir pernoite em território nacional, fora da sede, será concedida diária integral, conforme valores 
constantes da tabela de diárias nacionais, ressalvada a hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 9º, quando o valor da diária
será reduzido à metade.
§ 2º Será concedida diária nacional integral quando o retorno à sede se der no dia seguinte ao da chegada no território nacional, 
ressalvada a hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 9º, quando o valor da diária será reduzido à metade.
Art. 12 Quando se tratar de diária internacional, o favorecido poderá optar pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, sendo 
o valor, nesse caso, convertido pela taxa de câmbio do dia da emissão da ordem bancária.
§ 1º No caso de opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao Conselho proceder à aquisição junto ao 
estabelecimento credenciado e autorizado a vender moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública.
§ 2º O beneficiário poderá optar pela percepção das diárias internacionais em dólares ou em euros.
Art. 13 As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação e ao auxílio-transporte a que fizer jus o beneficiário, 
exceto aquelas eventualmente pagas em fins de semana e feriados.
Art. 14 Nos casos em que o servidor se afastar da sede do serviço acompanhando Conselheiro ou Juiz Auxiliar, na qualidade de  
assessor ou para prestar assistência direta, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor da diária percebida  
pela autoridade assessorada. Parágrafo único. Não se aplica o acréscimo a que se refere o  caput  ao servidor que acompanha o 
Conselheiro ou Juiz Auxiliar com o objetivo de lhe prestar apoio operacional, sendo-lhe devidas as diárias do § 1º do artigo 7º desta  
Portaria.
Art. 15 Sempre que houver autorização para prorrogação de prazo de afastamento, o favorecido fará jus às diárias correspondentes 
ao período excedente, observados os requisitos da concessão inicial.
Art. 16 Nas viagens com percepção de diárias é obrigatória a devolução da última via do cartão de embarque ou equivalente, no 
prazo de 5 (cinco) úteis contados do retorno às atividades, de modo que seja possível verificar as datas, os números e os horários dos
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deslocamentos.
Art. 17  Nos casos de outro órgão ou entidade custear a estadia do Conselheiro, do Juiz Auxiliar ou do servidor, estes farão jus, 
apenas, à diária de alimentação, que corresponderá a 1/3 (um terço) do valor total da diária.
Art. 18  A pessoa física, sem vínculo funcional com o Conselho Nacional de Justiça, que se deslocar para prestar serviços não 
remunerados a este Conselho, fará jus a diárias e passagens, na qualidade de colaborador eventual.
Parágrafo único. O valor da diária do colaborador eventual será estabelecido pelo Secretário-Geral, segundo o nível de equivalência 
entre a atividade a ser cumprida e os valores constantes da tabela objeto do Anexo I desta Portaria.
Art. 19 As diárias serão concedidas por ato do Secretário-Geral.
§ 1º Somente será permitida concessão de diárias nos limites dos recursos orçamentários disponíveis no exercício em que ocorrer o  
afastamento.
§ 2º O ato de concessão deverá conter o nome do favorecido, o respectivo cargo ou função, dados bancários, justificativa do motivo 
da viagem, bem como a duração do afastamento e os valores unitário e total.
Art.  20  Será  concedido  aos  Conselheiros,  Juízes  Auxiliares  e  servidores,  nas  viagens  em  território  nacional,  adicional 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico da diária do cargo de Analista Judiciário, previsto no Anexo I desta 
Portaria, destinado a cobrir despesas de deslocamento do lugar de embarque ou desembarque ao local de trabalho ou de hospedagem 
e vice-versa.
§ 1º Quando houver a utilização de veículo oficial para o deslocamento do lugar de embarque ou desembarque ao local de trabalho 
ou hospedagem, o adicional previsto neste artigo não será devido.
§ 2º O adicional de deslocamento tem caráter indenizatório e será concedido no próprio ato de concessão das diárias.
§ 3º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o adicional de que trata este artigo poderá ser concedido 
mais de uma vez, a critério da Administração.
CAPÍTULO III - DAS PASSAGENS
Art. 21 Receberão passagens, sem prejuízo das diárias, o Conselheiro, o Juiz Auxiliar e o servidor que, a serviço, se deslocarem da 
sua residência, em caráter eventual ou transitório, nas seguintes modalidades:
I - aéreas, quando houver disponibilidade de transporte aéreo regular no trecho pretendido;
II - rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, tipo leito, quando:
a) não houver disponibilidade de transporte aéreo regular no trecho pretendido;
b) não houver disponibilidade de transporte aéreo regular na data desejada; e 
c) o beneficiário manifestar preferência por um desses meios de locomoção em detrimento do transporte aéreo.
§ 1º O Secretário-Geral poderá autorizar o uso de viatura oficial para deslocamento a serviço para localidades fora do Distrito 
Federal, sem prejuízo das diárias.
§ 2º Não será devida indenização de adicional de deslocamento nem passagens quando ocorrer o uso de viatura oficial.
Art. 22 As solicitações para a emissão das requisições de passagens aéreas deverão ser promovidas com uma antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias úteis junto ao setor encarregado de sua emissão, salvo comprovada necessidade.
§ 1º O Setor responsável deverá, sempre que possível, promover a reserva do respectivo bilhete de viagem na tarifa promocional 
mais vantajosa para vôos diretos ao destino, bem como realizar sua conferência.
§ 2º As remarcações de vôos, após a emissão das passagens aéreas, deverão ser fundamentadamente justificadas pelo interessado, 
sob pena de responder pelo custo maior incorrido pelo Conselho.
§ 3º Independentemente da forma de pagamento, nos bilhetes de passagens aéreas deverá constar a seguinte informação: pagamento 
à conta de recursos públicos, reembolsável exclusivamente ao órgão requisitante ou comprador.
Art. 23 Nos deslocamentos a serviço em que seja necessária a aquisição de passagens rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, esta 
será feita com o pagamento por suprimento de fundos ou por ressarcimento ao Conselheiro, ao Juiz Auxiliar, ao servidor ou ao 
colaborador eventual, mediante apresentação dos bilhetes, observada a legislação vigente.
Art. 24 O cartão de embarque ou documento equivalente deverá ser entregue na unidade de administração, no prazo de 5 (cinco)  
dias úteis após o retorno à sede.
Parágrafo único. O servidor que receber somente diárias deverá apresentar comprovante de participação em curso, seminário ou 
evento similar.
Art.  25  No interesse  da Administração poderá  haver ressarcimento de despesa com transporte,  quando o Conselheiro,  o  Juiz 
Auxiliar  ou o servidor utilizar  meio próprio de  locomoção,  em valores equivalentes  a  40% (quarenta por  cento)  do valor da 
passagem aérea, em classe econômica, no mesmo percurso ou, quando não houver, para a localidade mais próxima.
Capítulo IV - Das Disposições Finais
Art. 26 As diárias não utilizadas serão restituídas em 5 (cinco) dias úteis contados da data do retorno.
§  1º  Serão  também  restituídas  na  totalidade,  no  prazo  estabelecido  neste  artigo,  as  diárias  recebidas  quando,  por  qualquer 
circunstância, não ocorrer o afastamento.
§ 2º Quando se tratar de diárias internacionais, as restituições previstas neste artigo serão feitas mediante conversão pela taxa do 
câmbio do dia em que se efetuar a restituição.
§ 3º A restituição será efetivada em conta-corrente da União, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, devendo o 
comprovante de depósito ser entregue à unidade de administração.
Art. 27  A autoridade concedente,  o  ordenador de despesas e o beneficiário das diárias responderão solidariamente pelos atos 
praticados em desacordo com o disposto nesta Portaria.
Art. 28 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS NO TERRITÓRIO NACIONAL
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CARGO OU FUNÇÃO DIÁRIA INTEGRAL (R$) MEIA DIÁRIA (R$)
CONSELHEIRO 614,00 307,00
JUIZ AUXILIAR 571,00 285,00
CARGOS  EM 
COMISSÃO

CJ-4 372,00 186,00

CJ-3 346,00 173,00
CJ-2 320,00 160,00
CJ-1 268,00 134,00

FUNÇÕES 
COMISSIONADAS

FC-6 268,00 134,00

FC-1 A FC-5 216,00 108,00
ANALISTA JUDICIÁRIO 216,00 108,00
TÉCNICO JUDICIÁRIO 190,00 95,00
AUXILIAR JUDICIÁRIO 190,00 95,00

ANEXO II

TABELAS DE DIÁRIAS NO EXTERIOR

CARGO OU FUNÇÃO DIÁRIA INTEGRAL (US$)
CONSELHEIRO 485,00
JUIZ AUXILIAR 437,00
CARGOS EM COMISSÃO CJ-4 388,00

CJ-3 349,00
CJ-2 310,00
CJ-1 271,00

FUNÇÕES COMISSIONADAS FC-6 271,00
FC-1 A FC-5 233,00

ANALISTA JUDICIÁRIO 233,00
TÉCNICO JUDICIÁRIO 193,00
AUXILIAR JUDICIÁRIO 193,00
<!ID1143654-0>

12) PORTARIA CONJUNTA No- 6/INSS/RFB, DE 3 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe  sobre  a  gestão  e  emissão,  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  da  Declaração  de  Regularidade  de  Situação  do 
Contribuinte Individual.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL-RFB, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Portaria MPS No- 104, de 11 de abril de 2006, e no art. 2oda 
Lei no- 11.457, de 16 de março de 2007, resolvem:
Art. 1o- A prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições do Contribuinte Individual para com a Previdência 
Social, efetuada mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), será 
fornecida exclusivamente pelo INSS.
Art. 2o- A partir da data da publicação desta Portaria, a gestão do sistema de emissão da DRS-CI fica transferida para o INSS.
Parágrafo  único.  A  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  prestará  ao  INSS  as  informações  relativas  à  regularidade  dos 
parcelamentos concedidos, necessárias à emissão da DRS-CI.
Art. 3o- O INSS expedirá, no âmbito de sua competência, os atos necessários ao cumprimento desta Portaria.
Art. 4o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário

13) PORTARIA Nº 2516, DE 04 DE JUNHO DE 2008.
Regulamenta a concessão de bolsas para a participação de Juízes vitalícios da Justiça do Trabalho na 4ª Região em cursos de 
pós-graduação lato sensu.
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE:
Art. 1º. O procedimento administrativo a ser cumprido, com vista à participação de magistrados em cursos de pós-graduação lato 
sensu, ajustados pelo TRT com instituições de ensino, a partir de indicação da Escola Judicial,  reger-se-á pelo disposto nesta 
Portaria.
Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  deste  ato  normativo,  entende-se  como  programa  de  pós-graduação  lato  sensu  os  cursos  de 
especialização e aperfeiçoamento que exigem prévio diploma de curso superior.
Art.  2º.  A  bolsa  que  assegurar  a  participação  de  magistrados  nos  programas de  pós-graduação  definidos  no  artigo 1º  poderá 
corresponder integral ou apenas parcialmente ao valor cobrado pela instituição de ensino.
Art. 3º. O requerimento será dirigido ao Diretor da Escola Judicial.
Art.  4º.  O  candidato  ao  curso  de  pós-graduação  deverá  atender  aos  seguintes  requisitos  para  que  se  proceda  à  avaliação  de 
viabilidade de sua solicitação:
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I – estar habilitado com a formação exigida para o curso, demonstrando, posteriormente, o preenchimento dos critérios de seleção 
estabelecidos pela instituição ministrante;
II – não ter sido reprovado por nota ou infreqüência em curso de pós-graduação anteriormente custeado pelo Tribunal;
III – não estar afastado em gozo de licença;
IV – não ter sido punido disciplinarmente há menos de dois anos e dia, a contar da solicitação.
Art.  5º.  O  Diretor  da  Escola,  ad  referendum do  Conselho  Consultivo,  definirá  os  Juízes  aptos  a  serem contemplados  com o 
investimento, conforme disposto no artigo 4º.
§ 1º.  Os candidatos habilitados deverão, na seqüência,  submeter-se aos critérios  de admissão da instituição de ensino, quando 
houver.
§ 2°. Em qualquer hipótese, se o número de selecionados superar o número de vagas, será realizado sorteio.
§ 3°. O sorteio previsto no parágrafo anterior será feito por setor do Tribunal a ser oportunamente designado pela Presidência, com a  
presença de um representante, Juiz ou servidor, da Corregedoria Regional. A lista de sorteados deverá contemplar, além do número 
de vagas existentes, igual quantidade de suplentes, para o caso de eventual desistência dos selecionados primeiramente, ou de sua 
impossibilidade para freqüentar o curso. A ata correspondente será, então, enviada ao Diretor da Escola Judicial.
Art. 6º. O Juiz compromete-se a:
I  –  ter,  no mínimo,  75% de presença  e cumprir  todo o cronograma do curso,  respeitando os critérios  institucionais  quanto à 
avaliação e metodologia propostas;
II – arcar com os custos da dependência, quando for o caso, em caso de não-aprovação em alguma matéria do curso;
III – comunicar à Escola Judicial, documentalmente, quaisquer fatos que necessitem de sua interferência;
IV – responsabilizar-se integralmente pelo trabalho de conclusão do curso, no prazo concedido pela instituição de ensino, sem 
prorrogação.
Art. 7º. Os escolhidos deverão assinar o Termo de Compromisso constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 8º. Os Juízes contemplados com o investimento deverão permanecer no quadro do
Tribunal por tempo igual  ao da duração do curso,  acrescido de 2 (dois)  anos, exceto se ressarcida a União do valor integral 
investido.
§ 1º. A contagem do tempo acrescido, constante do caput deste artigo, terá início no primeiro dia após findo o último dia letivo do 
curso de pós-graduação objeto do investimento.
§ 2°. O valor do ressarcimento previsto no caput será corrigido até a data do afastamento do cargo pelo índice IGP-M, calculado 
pela Fundação Getúlio Vargas, ou o que vier a substituí-lo.
Art. 9°. O Juiz deverá ressarcir a União do valor do investimento feito nas seguintes hipóteses:
I - perda do cargo durante o curso ou no prazo de permanência previsto no caput do art. 8°;
II - reprovação por infreqüência, ou pelo não-atingimento da nota mínima exigida;
III - desistência imotivada.
Parágrafo único. Para fins de correção do valor de que trata o caput do presente artigo, serão observados os critérios estabelecidos 
no § 2° do art. 8°.
Art. 10. O ressarcimento previsto no art. 8° não será devido em caso de aposentadoria por invalidez.
Art. 11. O custeio da bolsa ao Juiz será feito diretamente por repasse do Tribunal à instituição de ensino.
Parágrafo único. Quaisquer despesas relacionadas ao curso, tais como de locomoção e aquisição de material didático em geral, 
correrão às expensas do Juiz.
Art. 12. São deveres do Juiz, após a conclusão do curso:
I – entregar à Escola Judicial:
a) cópia, em meio papel e em meio eletrônico, do trabalho de conclusão do curso, com a menção atribuída pela instituição de ensino, 
que poderá ser disponibilizado para conhecimento dos interessados;
b) cópia autenticada do histórico escolar e do certificado de conclusão do curso, ou documento que comprove a titulação obtida;
c)  relatório de avaliação do curso a respeito  da sua qualidade, bem como da instituição de ensino e do aproveitamento e da 
aplicabilidade do conteúdo do curso no Tribunal;
II – disseminar, no âmbito do Tribunal, dentro do possível, o conhecimento adquirido.
Art. 13. O Diretor da Escola Judicial decidirá sobre as situações não previstas nesta Portaria.
Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO GHISLENI FILHO
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região
ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU PARA JUÍZES VITALÍCIOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO NA 4ª REGIÃO, VIA ESCOLA JUDICIAL

TERMO DE COMPROMISSO
I – JUIZ
Nome:
Código do SOF:

II – OBJETO
Curso:
Carga Horária:
Instituição Ministrante:
Início:
Previsão de Término:
Valor do Investimento:
III – COMPROMISSO DO JUIZ
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O(a) Juiz(a) identificado(a) no item I, selecionado(a) para participar do Programa de Pós-Graduação constante do item II, declara 
que conhece os termos da Portaria nº 2.516/2008 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e se compromete a 
cumpri-los integralmente.
Porto Alegre, _________________________________________.
                                                                                              JUIZ
14) PORTARIA Nº 2517, DE 04 DE JUNHO DE 2008.
Regulamenta a concessão de bolsas para a participação de servidores estáveis da Justiça do Trabalho na 4ª Região em cursos 
de pós-graduação lato sensu.
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE:
Art. 1º. As concessões de bolsas para cursos de pós-graduação lato sensu oferecidas pela Escola Judicial aos servidores estáveis do 
quadro da Justiça do Trabalho na 4ª Região serão regradas por esta Portaria.
Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  deste  ato  normativo,  entende-se  como  programa  de  pós-graduação  lato  sensu  os  cursos  de 
especialização e aperfeiçoamento que exigem prévio diploma de curso superior, com finalidade eminentemente prático-profissional.
Art. 2º. A bolsa a que se refere o artigo 1º poderá corresponder integral ou apenas parcialmente ao valor cobrado pela instituição de 
ensino.
Art. 3º. O requerimento será dirigido ao Diretor da Escola Judicial, contendo o nome do curso, com breve exposição do benefício 
que o investimento trará ao Tribunal na área de sua atuação.
Art.  4º.  O  candidato  ao  curso  de  pós-graduação  deverá  atender  aos  seguintes  requisitos  para  que  se  proceda  à  avaliação  de 
viabilidade de sua solicitação:
I – estar habilitado com a formação exigida para o curso, demonstrando, posteriormente, o preenchimento dos critérios de seleção 
estabelecidos pela instituição ministrante;
II – exercer atividades compatíveis com o curso solicitado;
III  –  estar,  no  mínimo,  a  4  (quatro)  anos  da  implementação  das  condições  para  obtenção  da  aposentadoria  voluntária,  ou 
compulsória por limite de idade;
IV – apresentar manifestação favorável da chefi a imediata sobre a freqüência ao curso, quando houver incompatibilidade entre os 
horários de expediente do servidor e o das aulas ou outras atividades do curso, que exija a compensação de horário prevista na Lei nº 
8.112/90, art. 98, § 1º;
V – não ter sido punido disciplinarmente há menos de dois anos e dia, a contar da solicitação;
VI – não ter sido reprovado por nota ou infreqüência em curso de pós-graduação anteriormente custeado pelo Tribunal;
VII – ter avaliação igual ou superior a 90 pontos na última Avaliação de Desempenho Individual;
VIII – não estar afastado com fundamento nos arts. 93 a 96 da Lei nº 8.112/90 nem estar em gozo de licença prevista no art. 81, II a  
IV e VI e VII da mesma lei.
Art. 5º. O Diretor da Escola, ad referendum do Conselho Consultivo, definirá os servidores aptos a serem contemplados com o 
investimento, conforme disposto no artigo 4º.
§ 1º.  Os candidatos habilitados deverão, na seqüência,  submeter-se aos critérios  de admissão da instituição de ensino, quando 
houver.
§ 2°. Em qualquer hipótese, se o número de selecionados superar o número de vagas, será realizado sorteio.
§ 3°. O sorteio previsto no parágrafo anterior será feito por setor do Tribunal a ser oportunamente designado pela Presidência, com a  
presença de um representante, Juiz ou servidor, da Corregedoria Regional. A lista de sorteados deverá contemplar, além do número 
de vagas existentes, igual quantidade de suplentes, para o caso de eventual desistência dos selecionados primeiramente, ou de sua
impossibilidade para freqüentar o curso. A ata correspondente será, então, enviada ao Diretor da Escola Judicial.
Art. 6º. O servidor compromete-se a:
I  –  ter,  no mínimo,  75% de presença  e cumprir  todo o cronograma do curso,  respeitando os critérios  institucionais  quanto à 
avaliação e metodologia propostas;
II – arcar com os custos da dependência, se for o caso, em caso de não-aprovação em alguma matéria do curso;
III – comunicar à Escola Judicial, documentalmente, quaisquer fatos que necessitem de sua interferência;
IV – responsabilizar-se integralmente pelo trabalho de conclusão do curso, no prazo concedido pela instituição de ensino, sem 
prorrogação.
Art. 7º. Os escolhidos deverão assinar o Termo de Compromisso constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 8º. Os servidores contemplados com o investimento deverão permanecer no quadro do Tribunal por tempo igual ao da duração 
do curso, acrescido de 2 (dois) anos, exceto se ressarcida a União do valor integral investido.
§ 1º. A contagem do tempo acrescido, constante do caput deste artigo, terá início no primeiro dia após findo o último dia letivo do 
curso de pós-graduação objeto do investimento.
§ 2°. O valor do ressarcimento previsto no caput será corrigido até a data do afastamento do cargo pelo índice IGP-M, calculado 
pela Fundação Getúlio Vargas, ou o que vier a substituí-lo.
Art. 9°. O servidor deverá ressarcir a União do valor do investimento feito nas seguintes hipóteses:
I - exoneração, aposentadoria voluntária ou demissão durante o curso, ou no prazo de permanência previsto no caput do art. 8°;
II - reprovação por infreqüência ou pelo não-atingimento da nota mínima exigida;
III - desistência imotivada.
Parágrafo único. Para fins de correção do valor de que trata o caput do presente artigo, serão observados os critérios estabelecidos 
no § 2° do art. 8°.
Art. 10. O ressarcimento previsto no art. 8° não será devido em caso de aposentadoria por invalidez e de nomeação para o cargo de 
Juiz do Trabalho Substituto na 4ª Região.
Art. 11. O custeio da bolsa ao servidor será feito diretamente por repasse do Tribunal à instituição de ensino.
Parágrafo único. Quaisquer despesas relacionadas ao curso, tais como de locomoção e aquisição de material didático em geral, 
correrão às expensas do servidor.
Art. 12. São deveres do servidor, após a conclusão do curso:
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I – entregar à Escola Judicial:
a) cópia, em meio papel e em meio eletrônico, do trabalho de conclusão do curso, com a menção atribuída pela instituição de ensino, 
que poderá ser disponibilizado para conhecimento dos interessados;
b) cópia autenticada do histórico escolar e do certificado de conclusão do curso, ou documento que comprove a titulação obtida;
c)  relatório de avaliação do curso a respeito  da sua qualidade, bem como da instituição de ensino e do aproveitamento e da 
aplicabilidade do conteúdo do curso no Tribunal;
II – disseminar, no ambiente de trabalho, dentro do possível, o conhecimento adquirido.
Parágrafo único. A disseminação do conhecimento adquirido a que se refere o inciso II poderá ser efetivada por meio de eventos  
internos, dentro do seu horário de expediente, promovidos pela Escola Judicial ou pela Seção de Capacitação da Secretaria de 
Recursos Humanos, conforme critérios de oportunidade e conveniência.
Art. 13. O Diretor da Escola Judicial decidirá sobre as situações não previstas nesta Portaria.
Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO GHISLENI FILHO
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região

ANEXO ÚNICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU PARA SERVIDORES ESTÁVEIS DA JUSTIÇA

DO TRABALHO NA 4ª REGIÃO, VIA ESCOLA JUDICIAL
TERMO DE COMPROMISSO

I – SERVIDOR
Nome:
Código do SOF:
Cargo:
Lotação:

II – OBJETO
Curso:
Carga Horária:
Instituição Ministrante:
Início:
Previsão de Término:
Valor do Investimento:

III – COMPROMISSO DO SERVIDOR
O(a) servidor(a) identificado(a) no item I,  selecionado(a) para participar do Programa de Pós-Graduação constante do item II, 
declara que conhece os termos da Portaria nº 2.517/2008 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e se 
compromete a cumpri-los integralmente.
Porto Alegre, _________________________________________.
                                                                                     SERVIDOR

15) PORTARIA Nº 2678, DE 11 DE JUNHO DE 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, tendo em vista o que consta do Expediente TRT 4ª MA nº 03213-2007-000-04-00-6, resolve  PROVER, a partir de 
16.06.2008, a  Dra. FABIANE MARTINS, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região/RS,  em  vaga  decorrente  de  permuta  com  a  Dra.  PRISCILA DUQUE MADEIRA,  para  idêntico  cargo  no  Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

16) PORTARIA Nº 2754, DE 12 DE JUNHO DE 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, CONSIDERANDO os termos da Resolução n° 49, de 18/12/2007, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou 
aos órgãos do Poder Judiciário a organização de unidade administrativa competente para elaboração de estatística e plano de gestão 
estratégica do Tribunal; CONSIDERANDO a necessidade de ser implementada unidade administrativa objetivando fornecer apoio 
à atuação das Comissões permanentes de que cogita o § 1° do art. 211 do Regimento Interno do Tribunal, RESOLVE:
Art.  1°.  CRIAR  o Núcleo  de  Estatística,  Gestão  Estratégica  e  Apoio  às  Comissões  Permanentes,  vinculado ao  Gabinete  da 
Presidência.
Art. 2°. ALTERAR a nomenclatura de 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de Seção-FC04, vinculada ao Gabinete 
da Presidência, para Assistente Administrativo TRIB-FC04.
Art. 3°.  VINCULAR, ao Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões, 03 (três) funções comissionadas: 01 
(uma)  de  Assistente  Administrativo  GAB-FC05  e  02  (duas)  de  Assistente  Administrativo  TRIB-FC04,  todas  anteriormente 
vinculadas ao Gabinete da Presidência.
Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região
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17) PORTARIA nº 2690, de 11 de junho de 2008.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando 
o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve:
Art.  1º.  Alterar  a  nomenclatura  de  1  (uma)  função  comissionada  constante  da  Tabela  de  Cargos  e  Funções  deste  Tribunal, 
denominada ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GAB-FC05, do Gabinete da Presidência, para SECRETÁRIO-FC05, vinculando-
a à Ouvidoria;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

18) PORTARIA No  272, DE 17 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe sobre a estrutura orgânica do Conselho Nacional de Justiça.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º A estrutura orgânica do Conselho Nacional de Justiça passa a ser a constante do Anexo I.
Art. 2º A composição dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas do Quadro de Pessoal fica alterada na forma do 
Anexo II.
Art. 3º A lotação de Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas fica estabelecida na forma do Anexo III, que será publicado 
no Boletim de Serviço.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 47, de 8 de novembro de 2006.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 6º Publique-se.
Ministro GILMAR MENDES

ANEXO I
(Art. 1º da Portaria nº. 272, de 17 de junho de 2008)
Estrutura Orgânica do Conselho Nacional de Justiça
I   - PLENÁRIO
II  - CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
III - DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIAIS
1. Diretoria de Projetos
2. Diretoria Técnica
3. Coordenadoria de Estatística
IV - GABINETES DOS CONSELHEIROS
V -- COMISSÕES PERMANENTES DE CONSELHEIROS
VI - PRESIDÊNCIA
1. Gabinete da Presidência
A - Secretaria de Controle Interno
1. Seção de Auditoria
2. Seção de Acompanhamento de Gestão
B - Secretaria Geral
1. Gabinete da Secretaria
2. Ouvidoria
3. Assessoria Parlamentar
4. Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
5. Assessoria Jurídica
6. Departamento de Gestão Estratégica
6.1. Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos
6.2. Núcleo de Organização e Normatização
7. Departamento de Acompanhamento Orçamentário
7.1. Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Poder Judiciário
Federal
7.2. Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Poder Judiciário
Estadual
7.3. Núcleo de Convênios
8. Departamento de Informatização
7.1. Núcleo de Política de Tecnologia da Informação
7.2. Núcleo de Gestão de Sistemas Processuais
9. Secretaria de Infra-Estrutura
9.1. Comissão Permanente de Licitação
9.2. Seção de Apoio Logístico
9.3. Subsecretaria de Material, Compras e Contratos
9.3.1 Seção de Material e Patrimônio
9.3.2 Seção de Compras e Contratos
9.4. Subsecretaria de Gestão de Pessoas
9.4.1 Seção de Logística e Registros Funcionais
9.4.2 Seção de Seleção e Aperfeiçoamento
9.4.3 Seção de Pagamento
9.5. Subsecretaria de Orçamento e Finanças
9.5.1 Seção de Planejamento Orçamentário
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9.5.2 Seção de Execução Orçamentária e Financeira
9.6. Subsecretaria de Tecnologia da Informação
9.6.1 Seção de Infra-Estrutura
9.6.2 Seção de Relacionamento com o Usuário
9.6.3 Seção de Desenvolvimento de Sistemas
10. Secretaria Processual
10.1. Subsecretaria de Protocolo, Autuação e Distribuição
10.1.1 Seção de Protocolo e Digitalização
10.1.2 Seção de Autuação e Distribuição
10.2. Subsecretaria de Processamento de Feitos
10.2.1 Seção de Apoio ao Plenário
10.2.2 Seção de Processamento

ANEXO II
(Art. 2º da Portaria nº. 272, de 17 de junho de 2008)
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
NÍVEL GRUPO DIREÇÃO QUANTIDADE
CJ-3 Secretário 3
CJ-3 Assessor-Chefe 3
CJ-3 Diretor de Departamento 3
CJ-3 Diretor Executivo 1
CJ-3 Diretor de Projeto 1
CJ-3 Diretor Técnico 1
CJ-3 Chefe de Gabinete da Corregedoria 1
CJ-2 Chefe de Gabinete da Secretaria Geral 1
CJ-1 Subsecretário 6
CJ-1 Chefe de Núcleo 7
FC-6 Ouvidor 1
FC-6 Chefe de Seção 18
FC-6 Oficial de Gabinete 3
SUBTOTA L 49
NÍVEL GRUPO ASSESSORAMENTO QUANTIDADE
CJ-3 Assessor da Corregedoria 1
CJ-2 Assessor de Conselheiro 13
CJ-2 Pesquisador 4
Subtotal 18
NÍVEL GRUPO OUTRAS FUNÇÕES QUANTIDADE
FC-6 Assessor "C" 3
FC-5 Assistente V 3
FC-4 Assistente IV 5
FC-2 Assistente II 1
FC-1 Assistente I 1
SUBTOTAL    13
Total                 80
- Pesquisador será designado para coordenar a Unidade Estatística do DPJ

19) PORTARIA No - 273, DE 17 DE JUNHO DE 2008.
Define a força de trabalho das unidades da estrutura organizacional do Conselho Nacional de Justiça.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º A lotação dos cargos, estagiários e terceirizados é a fixada na tabela constante do Anexo desta Portaria, a ser publicado em 
Boletim de Serviço.
Art. 2º A tabela representa a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades das unidades do Conselho Nacional de 
Justiça.
Art. 3º Compete à área de gestão de pessoas zelar pela preservação do equilíbrio entre os quantitativos fixados e as necessidades e 
especificidades das unidades, promovendo, para esse fim, os necessários ajustes de lotação.
§1º A tabela poderá ser revista, a critério da Administração, quando ocorrerem alterações na estrutura organizacional, modificações 
nos processos de trabalho das unidades, introdução de novas tecnologias ou outras ocorrências que impliquem redução ou aumento 
das necessidades de pessoal.
§2º A lotação e a movimentação dos servidores deverão ser registradas e os respectivos atos publicados no Boletim de Serviço.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 5º Publique-se.
Ministro GILMAR MENDES

20) PORTARIA Nº 2597, de 09 de junho de 2008. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a 
REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o que consta dos Expedientes TRT 4ª M.A. nºs. 02120-2003-000-04-00-0 e 
02241-2008-000-04-00-7 , resolve:
Art. 1º. Alterar a nomenclatura do Serviço de Documentação para Serviço de Documentação e Pesquisa, vinculando-o à Escola 
Judicial;
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Art. 2º. Alterar a nomenclatura do cargo em comissão de Diretor de Serviço-CJ2, do Serviço de Documentação e Pesquisa da 
Escola Judicial, para Assessor-Chefe-CJ2, do Serviço de Documentação e Pesquisa da Escola Judicial;
Art. 3º. Esta Portaria não gera aumento de despesa.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

21) PORTARIA No- 291, DE 19 DE JUNHO DE 2008
O MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO,  no uso das suas atribuições legais e  tendo em vista o disposto no art.  87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição, no Título III, Capítulo IV, Seção IV, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943- 
Consolidação das Leis do Trabalho e no Decreto no  5.598, de 1º  de dezembro de 2005, bem como considerando as Resoluções 
Finais do II Congresso Nacional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, resolve:
Art. 1o O art. 2o da Portaria no 616, de 13 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2007, 
Seção 1, págs. 88/89, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o ..................................................
I - modalidade de contratação dos jovens, de acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto nº 5.598, de 2005;
................................................................
III - forma de seleção dos jovens: via edital, escolha pelo cadastro disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou 
seleção por intermédio da entidade sem fins lucrativos de que trata o inciso III do art. 8o do Decreto no 5.598, de 2005;
IV - ....................................................
§ 2o O cadastro a que se refere o inciso III deste artigo será criado e disciplinado em ato próprio.
§ 3o .......................................................
§ 4o As empresas públicas e sociedades de economia mista, caso optem pela contratação direta dos jovens, devem realizar a seleção
através de processo seletivo mediante edital, de acordo com o art. 16 do Decreto no 5.598, de 2005." (NR)
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI

22) PORTARIA No - 283, DE 23 DE JUNHO DE 2008.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º. Dar nova denominação à Comissão de Acompanhamento Legislativo e Prerrogativas na Carreira da Magistratura, criada 
pelo art.  5º  da Portaria nº 142, de 26 de junho de 2007, que passa a ser intitulada Comissão de Prerrogativas na Carreira da  
Magistratura, mantida a composição estabelecida pela Portaria nº 184, de 12 de novembro de 2007.
Art. 2º. Criar a Comissão de Acompanhamento Legislativo, composta pelos Conselheiros Antonio Umberto de Souza Júnior, na 
qualidade de Presidente, Joaquim Falcão e Marcelo Nobre.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

23) PORTARIA No- 80, DE 25 DE JUNHO DE 2008
O PROCURADOR CHEFE EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 02/07 a 31/07/2008.
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os Senhores 
Procuradores,  ora  designados,  atuem  nas  respectivas  sessões  de  julgamento,  acompanhando-as  até  o  encerramento,  ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
DIA/MÊS           TURMA                         PROCURADOR
02/07/2008          2ª Turma                          Dr. Jaime Antônio Cimenti
02/07/2008          3ª Turma                          Dr. Leandro Araujo
02/07/2008          6ª Turma                          Dr. Viktor Byruchko Júnior
02/07/2008          7ª Turma                          Dra. Marília Hofmeister Caldas
03/07/2008          1ª Turma                          Dr. André Luís Spies
03/07/2008          4ª Turma                          Dr. Jaime Antônio Cimenti
03/07/2008          8 ª Turma                         Dra. Marília Hofmeister Caldas
09/07/2008          2ª Turma                          Dr. Victor Hugo Laitano
09/07/2008          3ª Turma                          Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
09/07/2008          6ª Turma                          Dra. Marília Hofmeister Caldas
09/07/2008          7ª Turma                          Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
10/07/2008          1ª Turma                          Dra. Marília Hofmeister Caldas
10/07/2008          4ª Turma                          Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
10/07/2008          5ª Turma                          Dr. Viktor Byruchko Júnior
10/07/2008          8ª Turma                          Dr. André Luís Spies
16/07/2008          2ª Turma                          Dra. Ana Luiza Alves Gomes
16/07/2008          3ª Turma                          Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
16/07/2008          6ª Turma                          Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
16/07/2008          7ª Turma                          Dra. Adriane Arnt Herbst
17/07/2008          1ª Turma                          Dra. Adriane Arnt Herbst
17/07/2008          4ª Turma                          Dra. Marília Hofmeister Caldas
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17/07/2008           5ª Turma                         Dr. Victor Hugo Laitano
17/07/2008           8ª Turma                         Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
18/07/2008           SDI-I                               Dra. Ana Luiza Alves Gomes
18/07/2008           SDI-II                             Dr. Viktor Byruchko Júnior
23/07/2008           2ª Turma                         Dr. Leandro Araujo
23/07/2008           3ª Turma                         Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
23/07/2008             6ª Turma                Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
23/07/2008             7ª Turma                Dra. Ana Luiza Alves Gomes
24/07/2008             1ª Turma                Dr. Victor Hugo Laitano
24/07/2008             4ª Turma                Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
24/07/2008             5ª Turma                Dr. Leandro Araujo
24/07/2008             8ª Turma                Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
25/07/2008             ÓES                       Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos
30/07/2008             2ª Turma                Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
30/07/2008             3ª Turma                Dra. Ana Luiza Alves Gomes
30/07/2008             6ª Turma                Dr. Leandro Araujo
30/07/2008             7ª Turma                Dr. Victor Hugo Laitano
31/07/2008             1ª Turma                Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
31/07/2008             4ª Turma                Dra. Ana Luiza Alves Gomes
31/07/2008             5ª Turma                Dra. Maria Cristina S. G. Ferreira
31/07/2008             8ª Turma                Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
Registre-se e publique-se.
IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS
Procurador-Chefe em exercício

R E S O L U Ç Õ E S

24) CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
<!ID1137726-0>

RESOLUÇÃO Nº 151, DE 9 DE MAIO DE 2008.
Dispõe sobre a impossibilidade de registro nos CRBios de portadores de diplomas dos cursos de Educação a Distância - EAD e do
Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes (Lei Nº 9.424, de 24/12/1996).
O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Autarquia Federal criada pela Lei Nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, 
alterada pela Lei Nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto Nº 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de  
suas atribuições legais e regimentais; Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei Nº 6.684/79 c/c a Lei Nº 7.017/82, o qual  
dispõe  sobre  o  registro  de  portadores  de  diplomas  de  bacharel  ou  licenciado  em curso  de  História  Natural,  ou  de  Ciências 
Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciatura em Ciências, com habilitação em Biologia; Considerando o inteiro 
teor do Parecer CFAP Nº 02/2008, o qual conclui pelo não reconhecimento do referido curso de Ciências Biológicas; Considerando 
o inteiro teor do Parecer CLN Nº 06/2008, o qual conclui pela impossibilidade de registro nos CRBios dos portadores de diplomas 
dos cursos EAD e de Cursos de Formação de Professores (Lei Nº 9.424, de 24/12/1996); Considerando o inteiro teor dos Pareceres  
CFAP Nº 01/2008 e Nº 02/2008, que dispõem sobre carga horária mínima e tempo de integralização para os cursos de Ciências  
Biológicas; Considerando o dever institucional do Conselho Federal de Biologia voltado à proteção da sociedade e da fiscalização 
do exercício profissional a teor do disposto na Lei Nº 6.684/79 c/c a Lei Nº 7.017/82; Considerando que para o exercício das 
atividades  de  magistério  não é  necessário  o  registro  nos  CRBios;  resolve:  Art.  1º  Vetar  expressamente  o registro  perante  os 
Conselhos Regionais de Biologia dos portadores de diplomas dos egressos dos cursos de Educação a Distância (EAD) em Ciências 
Biológicas e ou Biologia e do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes (Lei Nº 9.424, de 24/12/1996). Art. 2º Esta 
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
MARIA DO CARMO BRANDÃO TEIXEIRA
Presidente do Conselho

25) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2008
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, RESOLVEU, por unanimidade de votos, PRORROGAR até 05 de agosto de 
2008 a vigência dos efeitos da Resolução Administrativa nº 06/2008, de 28.4.2008.
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci 
Galvão Júnior, Rosane Serafi ni Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira, Berenice Messias 
Corrêa, Cleusa Regina Halfen, Ione Salin Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, Maria Helena Mallmann 
e Maria Inês Cunha Dornelles,  sob a presidência do Exmo. Juiz João Ghisleni Filho, Presidente deste Tribunal.  Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Silvana Ribeiro Martins. Dou fé. 
Porto Alegre, 02 de junho de 2008.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial

26) CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL.
RESOLUÇÃO Nº 525, DE 9 DE MAIO DE 2008. 
Atualiza o Quadro de Valores  das Referências Salariais e  a  Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão,  constantes da 
Resolução 510, de 21 de setembro de 2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Funcionários do Conselho 
Federal de Serviço Social, com base no IGPM - FGV, a partir de 01 de maio de 2008.
A Presidente do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe conferem a  
Lei nº. 8.662/93; CONSIDERANDO o Quadro de Valores das Referências Salariais e a Tabela de Remuneração dos Cargos em 
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Comissão, constituídos pela Resolução 510, de 21 de setembro de2007; CONSIDERANDO que a data base dos funcionários do 
CFESS efetiva-se a 1º de maio de cada ano; CONSIDERANDO, ainda, a deliberação do Conselho Pleno do Conselho Pleno do 
CFESS, em reunião realizada no dia 20 de abril de 2008; resolve: 
Art.1º - Atualizar, o Quadro de Valores das Referências Salariais e a Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão, constantes 
da Resolução 510/2007, com base no IGPM - FGV, na porcentagem de 9,09%(nove virgula zero nove por cento), a partir de 1º de 
maio de 2008, conforme anexo, que faz parte integrante desta Resolução. 
Art. 2º - A presente Resolução passa a vigorar a partir de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União, surtindo 
seus efeitos a partir de 01 de maio de 2008.
IVANETE SALETE BOSCHETTI
Anexo vide legislação.

27) CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
RESOLUÇÃO Nº 563, DE 6 DE MAIO DE 2008
Aprova alteração do Regulamento do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS e dá outras 
providências.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso da competência que lhe atribui as 
alíneas "a" e "h" do inciso XIII do artigo 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 3º da  
Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007, e 
Considerando dúvidas de interpretação do texto do Regulamento do FI-FGTS vigente e oportunidades de investimento crescentes no 
setor de energia; e
Considerando as exigências de alteração no texto do Regulamento do FI-FGTS em vigor efetuadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, resolve:
1 Aprovar a alteração do conceito  da expressão "Valor Total  Subscrito" constante do glossário do Regulamento do FI-FGTS 
aprovado pela Resolução nº 553, de 20 de dezembro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:
"...................................................................................................................
Valor Total Subscrito - é o valor-limite equivalente a 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido do FGTS registrado em 31 de 
dezembro de 2006, conforme definido no artigo 2º da Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007.
....................................................................................................................... "
2 Autorizar a republicação do Regulamento do FI-FGTS com as alterações constantes desta Resolução e daquelas exigidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM por ocasião de sua aprovação.
3 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA
Presidente do Conselho
Anexo vide legislação.

28) RESOLUÇÃO No - 147/2008
EDITA A INSTRUÇÃO NORMATIVA No - 33
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Exmos Srs. Ministros Milton de 
Moura França, Vice-Presidente, João Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos Alberto 
Reis de Paula, Antônio José de 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 e 
Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Sr.ª Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria Aparecida Gurgel, 
Considerando a  necessidade de uniformização dos  procedimentos  relativos à  realização do depósito  judicial  para  pagamentos, 
garantia de execução, encargos processuais e levantamento de valores, excetuados  os depósitos recursais, nesta Justiça do Trabalho;
Considerando  a  possibilidade  de  os  depósitos  de  que  trata  esta  Instrução  Normativa  serem  também  realizados  através  da 
Transferência Eletrônica Disponível - TED;
Considerando  a  necessidade  de  maior  segurança  aos  procedimentos  operacionais  de  emissão  de  Guias  de  Depósito  para 
recolhimento de valores em contas judiciais;
Considerando que os Tribunais disporão de serviço de emissão de guia de depósito eletrônico nos seus portais da Rede Mundial de 
Computadores - Internet.
Considerando as facilidades da informática e os recursos tecnológicos presentes na Justiça do Trabalho, a possibilitar a troca de 
arquivos eletrônicos com o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal a fim de agilizar o trâmite processual; resolve:
Aprovar a Instrução Normativa nº 33, nos seguintes Termos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA No - 33/2008
Estabelece, na Justiça do Trabalho, modelo único de guia de depósito judicial para pagamentos, garantia de execução, encargos 
processuais e levantamento de valores, excetuados os depósitos recursais, e regula a troca de arquivos eletrônicos com o Banco do 
Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal para a efetivação desses depósitos.
Art. 1º  Será de uso obrigatório, consoante anexo I desta Instrução Normativa, o modelo único padrão de guia para os depósitos  
trabalhistas, à exceção dos depósitos recursais, observando-se:
§ 1o Os Tribunais do Trabalho fornecerão ao depositante os valores atualizados até a data da realização do depósito.
§ 2o Os valores discriminados em campos próprios são exclusivamente informativos e de responsabilidade do depositante.
§ 3o As responsabilidades do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal limitam-se ao processamento e à contabilização 
do valor global do depósito.
Art. 2º O depósito previsto nesta Instrução será efetivado diretamente pelo interessado, junto à instituição financeira depositária ou 
mediante
Transferência Eletrônica Disponível - TED, utilizando-se da guia padronizada prevista no artigo 1o e no modelo anexo, criada com 
a finalidade exclusiva de efetuar depósito judicial através de mensagem específica (STR0025).
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Art. 3º O depositante, de posse da guia de depósito obtida na Secretaria da Vara do Trabalho ou no Tribunal ou, ainda, através do 
serviço  de  emissão  de  guia  de  depósito  disponibilizado  pelos  Tribunais  do  Trabalho  nos  seus  portais  da  Rede  Mundial  de 
Computadores - Internet, efetuará o recolhimento nas agências do Banco do Brasil S.A. ou da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único  Observada a capacidade tecnológica de cada Tribunal,  quando do fornecimento e preenchimento de guia de 
depósito eletrônico no portal da Rede Mundial de Computadores - Internet, as informações cadastrais e valores disponíveis nas 
respectivas bases de dados serão capturados automaticamente.
Art. 4º  O depositante, ao optar pelo recolhimento via Transferência Eletrônica Disponível  - TED, deverá obter o código "ID" 
(Identificação de Depósito) mediante o preenchimento da guia de depósito eletrônico no portal do Tribunal, do Banco do Brasil S.A. 
ou da Caixa Econômica Federal na Rede Mundial de Computadores - Internet.
§ 1o Nesta opção, o depositante deverá informar o "ID" ao Banco do seu relacionamento que, de posse dele, realizará a transferência 
do recurso via Transferência Eletrônica Disponível - TED.
§ 2o Realizada a transferência, o Banco do Brasil S.A. ou a Caixa Econômica Federal efetuará o depósito com todos os dados  
informados e tornará disponível o recibo respectivo via Rede Mundial de Computadores - Internet, no site do Banco do Brasil S.A. 
(www.bb.com.br) ou da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br). 
Art. 5º Uma vez disponível a guia de depósito eletrônico com “ID” no portal do respectivo Tribunal, as instituições financeiras 
ficam dispensadas de disponibilizá-la.
Art. 6o Obtido o "ID" no portal do Tribunal, os dados da guia de depósito eletrônico serão encaminhados por este, eletronicamente 
e em arquivo próprio, com garantia de autenticidade, à instituição financeira encarregada do recebimento.
Parágrafo único. Os modelos dos arquivos e o cálculo do "ID" observarão os critérios estabelecidos no Manual anexo.
Art. 7º O recibo deverá ser apresentado pelo depositante nos autos do processo a que se referir o depósito.
Parágrafo único A comprovação ficará dispensada quando o depósito for realizado na forma do artigo 6o, hipótese em que o Banco
do Brasil S.A. ou a Caixa Econômica Federal, imediatamente após o processamento bancário de cada dia útil, encaminhará aos 
Tribunais arquivo eletrônico consolidado contendo as informações de todos os depósitos do período, devendo a Secretaria da Vara 
do Trabalho ou o Tribunal juntar aos autos do respectivo processo, no mesmo dia do recebimento do arquivo, o comprovante das 
informações dos depósitos encaminhados eletronicamente pelo Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal.
Art. 8o Os depósitos judiciais oriundos do Sistema Bacen Jud, bem como os depósitos em lote feitos por empresas conveniadas com 
o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, deverão ser encaminhados aos Tribunais do Trabalho em arquivo próprio, após 
o processamento bancário de cada dia útil, para juntada do comprovante nos autos do respectivo processo.
Parágrafo único Nas hipóteses descritas no caput o fornecimento do "ID" será de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. e da 
Caixa Econômica Federal.
Art. 9o A Secretaria da Vara do Trabalho ou o Tribunal poderá, a qualquer momento, imprimir as respectivas guias de levantamento
(valor total ou parcial), mediante a informação do número da conta judicial ou do processo, com a utilização de chave e senha a 
serem fornecidas pelo Banco do Brasil S.A. ou pela Caixa Econômica Federal.
Art. 10 Os Tribunais do Trabalho deverão, até o dia 31 de dezembro de 2008, adaptar os seus sistemas internos e Portais na Rede 
Mundial de Computadores - Internet para cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 11 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Instrução Normativa nº 21.
ANEXOS  -  MODELOS  DE  GUIAS  PARA  DEPÓSITO  JUDICIAL  TRABALHISTA  E  MANUAL  PARA  TROCA  DE 
ARQUIVOS ENTRE TRIBUNAIS E BANCOS
ANEXO I - Guia Depósito Judicial - Acolhimento do Depósito
ANEXO II - Guia Depósito Judicial - Levantamento do Depósito
ANEXO III - Orientações para preenchimento das guias
ANEXO IV - Manual para troca de arquivos entre Tribunais e Bancos
Brasília, 15 de maio de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Anexos vide legislação.

29) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No - 1298/2008
Estabelece diretrizes para a política de Gestão de Documentos dos processos judiciais e administrativos do Tribunal Superior do 
Trabalho.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros Vantuil  
Abdala, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito 
Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, 
Aloysio Corrêa da Veiga e o Ex.mo Sr. Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva, 
CONSIDERANDO que compete à Administração Pública, nos termos do art. 216, § 2º, da Constituição da República, a gestão da 
documentação oficial e a tomada de medidas destinadas a franquear sua consulta a quantos dela necessitarem;
CONSIDERANDO as disposições da Lei n.º 8.159/91, que trata da política nacional de arquivos públicos e privados;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 9.605/98, que estabelece sanções penais e administrativas para quem destruir, inutilizar ou 
deteriorar arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial;
CONSIDERANDO as disposições da Lei n.º 7.627/87, relativas à eliminação de autos findos nos órgãos da Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO que cabe à Justiça do Trabalho, como órgão do Poder Judiciário, recolher e conservar documentos recebidos e 
produzidos no exercício de suas funções;
CONSIDERANDO que, na forma da lei, Gestão de Documentos como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes 
à produção, tramitação, uso, arquivamento, desarquivamento e acesso, nas fases corrente, intermediária e permanente, visando a 
avaliação para descarte ou recolhimento para a guarda permanente de processos judiciais, administrativos e demais documentos 
considerados de interesse da administração,
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R E S O L V E
Art.  1º  Estabelecer  diretrizes  para a política  de  Gestão  de  Documentos dos processos judiciais  e  administrativos do Tribunal 
Superior do Trabalho.
Art. 2º Para efeito de Gestão de Documentos consideram-se: processos judiciais, os originados ou recebidos no Tribunal Superior 
do Trabalho, que se destinam à entrega da prestação jurisdicional trabalhista; processos administrativos, os que visam atender a 
requerimentos, pedidos de aquisição de bens, ou que visem solucionar matéria de natureza administrativa no âmbito do Tribunal.
Art.  3º  Os  processos  judiciais  e  administrativos  classificam-se,  para  fins  de  arquivamento,  em  correntes,  intermediários  e 
permanentes.
§ 1º No arquivo corrente conservam-se os processos findos e sem movimentação, que possam ser freqüentemente consultados para 
extração de peças ou estudo.
§  2º  No  arquivo  intermediário  conservam-se  os  processos  ou  documentos  com  prazo  de  guarda  determinado  na  Tabela  de 
Temporalidade das áreas judiciária e administrativa do Tribunal.
§ 3º No arquivo permanente serão conservados: o Fundo de Arquivo do Conselho Nacional do Trabalho; os processos e documentos 
que possuam valor histórico, importância ou grande alcance da decisão;
c) despachos, processos de dissídio coletivo, processos administrativos e quaisquer outros documentos judiciais ou administrativos, 
que assim ficar determinado pela Comissão Permanente de Documentação.
Art.  4º  O  arquivamento  e  preservação  dos  acórdãos  e  atos  decisórios,  proferidos  em  processos  judiciais  ou  administrativos 
observarão as seguintes orientações:
I  - as Secretarias e Coordenadorias dos órgãos judicantes encaminharão cópia dos acórdãos e atos decisórios, em tamanhos A4 
devidamente assinados (manual ou eletronicamente), à unidade de Gestão Documental para os procedimentos de digitalização e 
conservação em meio eletrônico;
II - o documento digitalizado será convertido para o formato PDF (Portable Document Format), ou equivalente, com aplicação de 
certificação digital;
III - as imagens de despachos, acórdãos e atos decisórios em PDF certificados terão os mesmos efeitos legais que seus originais, nos 
termos do artigo 11 da Lei n.º 11.419/2006.
Parágrafo único. Enquanto os acórdãos e atos decisórios forem produzidos em meio físico é obrigatória a preservação de suas 
imagens digitalizadas e certificadas digitalmente, até a conversão em microfilme.
Art. 5º Na Tabela de Temporalidade, os atos, ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência e pela Diretoria-Geral da Secretaria do 
Tribunal,  portarias,  resoluções  e  resoluções  administrativas,  passam de  guarda  permanente  para  a  guarda  até  a  conversão  em 
formato digital com certificação ou microfilmagem.
Parágrafo  único.  A  partir  da  adoção  dos  procedimentos  previstos  nesta  Resolução  Administrativa,  ficam  as  unidades 
administrativas desobrigadas da encadernação de Ofícios, Atos, portarias, Resoluções e Resoluções Administrativas.
Art. 6º  À unidade de Gestão Documental cabe a custódia das imagens eletrônicas ou digitalizadas, bem como a aplicação dos 
procedimentos previstos no artigo 4º.
Art. 7º A unidade de Gestão Documental terá acesso aos Sistemas de Informações Judiciárias - SIJ e Administrativas - SIA.
Art. 8º  Fica criado, nos termos da Resolução n.º 26 do CONARQ, o Comitê de Gestão Documental, subordinado à Comissão 
Permanente de Documentação e coordenado por seu presidente.
§ 1º O Comitê será composto pelo titular da unidade de Gestão Documental, por um arquivista, por um representante da Diretoria-
Geral, da Secretaria Judiciária e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, facultada a participação de um historiador.
§  2º  Os  membros  do  Comitê  de  Gestão  Documental  serão  designados  por  ato  do  presidente  da  Comissão  Permanente  de 
Documentação.
Art. 9º Compete ao Comitê de Gestão Documental:
I -  apresentar à Comissão Permanente de Documentação proposta de criação e atualização das Tabelas de Temporalidade dos 
processos judiciais, administrativos e demais documentos;
II -  selecionar amostras de autos findos por ano, classe de processo e conteúdo jurisprudencial, a partir da lista dos processos a 
serem eliminados, visando à preservação dos processos que possam servir de base para pesquisa.
Parágrafo único. O Comitê observará, no que couber, o disposto nas Resoluções n.º 46 do Conselho Nacional de Justiça e n.º 26 do 
CONARQ, para a determinação da temporalidade dos processos judiciais.
Art. 10 Para a eliminação de autos findos observar-se-á:
I -  o registro dos autos findos em via de eliminação, em listagem de Eliminação de Documentos, conforme dispõe a Resolução 
CONARQ n.º 07, de 20/05/97;
II -  a lavratura do Termo de Eliminação, aprovado e assinado pelos membros da Comissão Permanente de Documentação e pelo 
Secretario Judiciário.
§ 1º À eliminação de autos findos precederá a publicação de edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com antecedência 
de 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 2º A ata contendo o registro da numeração dos autos eliminados será publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
§ 3º As partes, às suas expensas, poderão requerer o desentranhamento das peças constantes dos processos de seu interesse.
§  4º  A  eliminação  dos  autos  findos  será  efetuada  por  fragmentação  mecânica  ou  por  qualquer  outro  meio  designado  pela 
administração do Tribunal, sob a supervisão de servidor da unidade de Gestão Documental.
Art.  11.  O Presidente  do Tribunal  adotará  as  medidas  necessárias,  junto ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  para 
uniformização da política documental na Justiça do Trabalho.
Art.  12.  Esta  Resolução  Administrativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em  contrário, 
especialmente as Resoluções Administrativas n.os 744/2000 e 1101/ 2005.
Brasília, 5 de junho de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
30) CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
RESOLUÇÃO No- 564, DE 11 DE JUNHO DE 2008
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Dá nova redação aos subitens 1.5, 9.1 e 9.2 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, que dispõe sobre as 
diretrizes  para a aplicação dos recursos e a elaboração das propostas orçamentárias do FGTS, no período de 2005 a 2008.  O 
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso da atribuição que 
lhe  confere  o  inciso  VII  do  artigo  4º  do  Regimento  Interno,  aprovado  pela  Resolução  nº  320,  de  31  de  agosto  de  1999,  e 
Considerando a necessidade de proporcionar, ao Gestor da Aplicação, meios para melhor administrar a execução orçamentária dos 
recursos integrantes dos Planos de Contratações e Metas Físicas anuais do FGTS;
Considerando que o Plano Nacional de Habitação, ora em elaboração pelo Gestor da Aplicação, possibilitará uma revisão mais 
abrangente das diretrizes gerais de aplicação do FGTS, a serem aprovadas para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2009 
e 31 de dezembro de 2012; e 
Considerando que  a  adoção  de  novos  critérios  e  parâmetros  operacionais  de  concessão  de  crédito,  após  iniciado  o  exercício 
orçamentário,  pode,  em  muitos  casos,  considerada  sua  natureza,  provocar  solução  de  continuidade  para  as  propostas  de 
financiamento em análise perante os Agentes Financeiros, resolve, ad referendum, do Conselho Curador:
1. Altera os subitens 1.5, 9.1 e 9.2 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a  
seguinte redação:
"1.5 Remanejamentos de recursos Em função dos níveis de demanda previstos e da capacidade de pagamento dos proponentes ao 
crédito,  o  Gestor  da  Aplicação  poderá  promover  remanejamentos  de  recursos  entre  áreas  de  aplicação  e  entre  Unidades  da 
Federação, a partir de solicitação fundamentada do Agente Operador.
1.5.1 Os remanejamentos entre áreas de aplicação observarão o equilíbrio operacional do FGTS.
1.5.2 Os remanejamentos serão informados pelo Gestor da Aplicação, ao Conselho Curador, na reunião ordinária subseqüente a sua 
realização, acompanhados dos respectivos demonstrativos e justificativas."
................................................................................................
9.1 Beneficiários
Serão beneficiárias de descontos as famílias com renda bruta mensal de até R$1.875,00 (um mil e oitocentos e setenta e cinco reais) 
proponentes de financiamentos vinculados, exclusivamente, às condições operacionais e recursos orçamentários definidos para a 
área de Habitação Popular, observada a regulamentação do Gestor da Aplicação.
9.1.1 Será assegurado aos proponentes de financiamentos destinados à aquisição ou produção de imóveis novos o limite de renda 
familiar mensal bruta estabelecido neste subitem."
9.2 Diretrizes
............................................................................................
9.2.3 É facultado ao Gestor da Aplicação a concessão alternativa dos descontos qualificados na forma do item 9 deste Anexo, 
excetuados os financiamentos implementados sob as formas coletiva ou associativa ou destinados à aquisição ou produção de 
imóveis novos................................................................................................"
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA
Interino

31) RESOLUÇÃO Nº 351, DE 13 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe  sobre  o  Reconhecimento  da  Fisioterapia  do  Trabalho  como  Especialidade  do  profissional  Fisioterapeuta  e  dá  outras 
providências.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso II, do 
artigo 5º, da Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1975, em sua 170ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 13 e 14 de junho de  
2008,  em sua sede,  situada na  SRTVS, Quadra  701,  Conj.  L,  Ed.  Assis  Chateaubriand,  Bl.  II,  Salas  602/614,  Brasília  -  DF, 
CONSIDERANDO  a  evolução  acadêmica,  científica  e  social  da  Fisioterapia,  o  aprofundamento  de  conhecimentos  em  áreas 
específicas da assistência fisioterapêutica, dotando os Fisioterapeutas de especificidades acadêmicas e científicas que os qualifiquem 
com maiores graus de complexidade, para assim promover assistência às demandas da saúde funcional com maior propriedade e 
resolutividade;
CONSIDERANDO que a  Lei  Federal  n.º  8080/90 (Lei  Orgânica  da Saúde),  em seu  artigo 6º,  parágrafo 3º,  regulamentou os 
dispositivos constitucionais sobre Saúde do Trabalhador como "um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e  
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho";
CONSIDERANDO que o Fisioterapeuta é profissional autônomo, cujas competências e habilidades abrangem a atuação no âmbito 
da saúde funcional do trabalhador;
CONSIDERANDO a  necessidade  de  normatizar  a  atividade  dos  fisioterapeutas  que  atuam na  área  da  saúde  do  trabalhador; 
CONSIDERANDO a Resolução COFFITO 259, de 18 dezembro de 2003, que dispõe sobre a Fisioterapia do Trabalho;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 1.125, de 6 de Julho de 2005, que dispõe sobre os propósitos da política de saúde do 
trabalhador para o SUS;
CONSIDERANDO o contingente de profissionais fisioterapeutas que se evidenciam como detentores de competências específicas 
na área de saúde do trabalhador;
CONSIDERANDO que as LER/DORT são consideradas doenças vinculadas ao trabalho, tendo sua etiologia na organização e nas 
causas biomecânicas da atividade laboral reconhecidas pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
CONSIDERANDO as demandas que hoje se instalam no segmento judiciário, principalmente as relacionadas às LER/DORT, onde 
o fisioterapeuta tem atuado como colaborador da Justiça do Trabalho, pela relação direta do saber-fazer deste profissional;
CONSIDERANDO as propostas aprovadas na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada em 27 de novembro de 
2006;
CONSIDERANDO os termos da resolução COFFITO 336, de 08 de novembro de 2007; resolve:
Art. 1º - Reconhecer a Especialidade de Fisioterapia do Trabalho como própria do profissional Fisioterapeuta.
Art. 2º - São competências e habilidades desta especialidade as já descritas na resolução 259, de 18 de dezembro de 2003.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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FRANCISCA RÊGO OLIVEIRA DE ARAÚJO
Diretora-Secretária
JOSÉ EUCLIDES POUBEL E SILVA
Presidente do Conselho

32) CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR<!ID1192403-0>
RESOLUÇÃO No- 579, DE 24 DE JUNHO DE 2008
Disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2008/2009.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do 
artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve:
Art. 1º O Abono Salarial assegurado aos participantes do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Publico - PASEP, a que se refere o art. 9º, da Lei nº 7.998/90, será pago, respectivamente, pela Caixa 
Econômica Federal e pelo Banco do Brasil S.A., na condição de agentes pagadores, de acordo com os cronogramas constantes dos 
Anexos I e II desta Resolução.
§ 1º Os cronogramas constantes dos anexos I e II, somente poderão ser alterados, conjuntamente, pelo CODEFAT, Conselho Diretor
do Fundo de Participação PIS/PASEP e agentes pagadores, ressalvado o princípio de subordinação à condição suspensiva dos atos 
jurídicos.
§ 2º Os agentes pagadores estão autorizados, a partir do crédito da primeira alocação transferida pelo FAT, a executar as rotinas de 
efetivação de pagamento, definidas na alínea "a" do art. 2º, desta Resolução, para disponibilização do Abono, independente dos 
cronogramas constantes nos Anexos I e II e quando for simultaneamente efetivado o saque total de cotas.
Art. 2º Compete aos agentes pagadores, para efetivação do disposto no art. 1º desta Resolução:
a)  executar  os  serviços  de  pesquisa,  identificação  dos  participantes  e  trabalhadores  com direito  ao  Abono,  segundo  critérios 
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego -  MTE, e, ainda,  apuração e controle de valores,  processamento dos dados, 
atendimento aos participantes e trabalhadores, assim como o pagamento do Abono, que poderá ser efetuado mediante depósito em 
conta corrente de titularidade do trabalhador, no agente pagador, saque em espécie ou crédito em folha de salários/proventos;
b)  executar  os  serviços  mencionados  no  parágrafo  anterior,  para  a  regularização  cadastral  com  base  na  Relação  Anual  de 
Informações Sociais - RAIS, declarada fora do prazo legal a partir do Ano-Base 2002;
c) executar as rotinas de revisão da atribuição do Abono exercício 2008/2009, não contempladas pela regularização cadastral da 
RAIS Ano-Base 2007, mediante solicitação individualizada do participante até 15 de junho de 2009 e efetuar o pagamento do 
Abono,  quando for o  caso,  desde  que comprovada a apropriação  na base de  dados  da RAIS das  informações entregues pelo 
empregador;
d) celebrar convênios com empresas/entidades para pagamento do Abono Salarial aos empregados/servidores em uma única folha 
de salários/proventos, transferindo, para tanto, os recursos necessários em parcela única;
e) responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos de que trata a alínea "d", vedando o parcelamento de crédito do Abono aos  
beneficiários, qualquer que seja a modalidade de pagamento;
f) manter disponibilizado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os registros comprobatórios dos pagamentos de Abonos efetuados aos 
participantes;
§  1º  O  pagamento  do  Abono  Salarial  aos  beneficiários  identificados  no  processamento  da  RAIS  extemporânea,  entregue  ao 
Ministério do Trabalho e Emprego até 31 de outubro de 2008, será disponibilizado pelos agentes pagadores a partir de 03 de 
dezembro de 2008.
§ 2º Após a data estabelecida no parágrafo anterior, a regularização cadastral da RAIS extemporânea somente será processada para 
disponibilização de pagamento, quando for o caso, juntamente com o exercício financeiro seguinte do Abono.
Art. 3º Os recursos necessários ao pagamento do Abono serão depositados na Conta Suprimento do Abono Salarial/FAT, aberta para 
este fim junto aos agentes pagadores, observada a disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento do Abono Salarial serão transferidos na forma do caput deste artigo, desde 
que comprovada a efetiva necessidade de desembolso para pagamento dos benefícios, mediante acompanhamento do saldo da conta-
suprimento do FAT.
Art. 4º O valor relativo ao benefício do Abono Salarial efetivamente pago será reembolsado ao agente pagador, mediante débito na 
conta suprimento, efetuado diariamente, com base em documento de movimentação contábil da agência pagadora.
Art. 5º O saldo diário da conta-suprimento será remunerado, pelo agente pagador do benefício, com base na Taxa Extramercado do 
Banco Central do Brasil, constituindo-se receita do FAT.
§ 1º A remuneração de que trata este artigo será apurada mensalmente e recolhida ao FAT até o último dia do decêndio subseqüente 
ao mês de apuração.
§ 2º O descumprimento do estabelecido neste artigo implicará remuneração do saldo diário da conta suprimento, eventualmente 
existente, com base na mesma taxa utilizada para remunerar as disponibilidades do Tesouro Nacional, conforme art. 5º da Lei nº 
7.862, de 30 de outubro de 1989, com a redação dada pela Lei nº 9.027, de 12 de abril de 1995, até o dia do cumprimento da  
obrigação.
Art. 6º Mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente, o agente pagador deverá encaminhar ao Departamento de Emprego e 
Salário - DES, os relatórios gerenciais estabelecidos pela Resolução nº 09, de 31 de dezembro de 1990, e suas alterações, deste 
Conselho.
Parágrafo único. O descumprimento do estabelecido neste artigo sujeitará o agente pagador às penalidades previstas na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e demais normas relativas a contratos.
Art.  7º  O  agente  pagador  prestará  contas  dos  recursos  recebidos,  devolvendo,  até  31.07.2009,  o  eventual  saldo  de  recursos, 
apresentando a documentação pertinente até 01.09.2009.
Parágrafo único. Ultrapassado o prazo estabelecido, o saldo de recursos será remunerado conforme disposto no § 2º do art. 5º desta  
Resolução.
Art. 8º Pela execução dos serviços referidos nesta Resolução, os agentes pagadores farão jus à tarifa definida em cláusula contratual.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
Presidente do Conselho

ANEXO - I
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2008/2009 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
I - NAS AGÊNCIAS DA CAIXA
NASCIDOS EM                                            RECEBEM A PARTIR DE                                RECEBEM ATÉ
JULHO                                                                  08 / 08 / 2008                                                30 / 06 / 2009
A G O S TO                                                          14 / 08 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
SETEMBRO                                                         20 / 08 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
OUTUBRO                                                           10 / 09 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
NOVEMBRO                                                       16 / 09 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
DEZEMBRO                                                        23 / 09 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
JANEIRO                                                             09 / 10 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
FEVEREIRO                                                        16 / 10 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
MARÇO                                                               23 / 10 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
ABRIL                                                                  11 / 11 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
MAIO                                                                   13 / 11 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
JUNHO                                                                 18 / 11 / 2008                                                 30 / 06 / 2009
II -  Pagamento pelo CAIXA PIS-Empresa (por intermédio da folha de pagamento das empresas conveniadas) -  o crédito será 
efetuado no período de julho a setembro/2008.
III - Pagamento de Abono regularização cadastral (alínea b do art. 2º, desta Resolução) 03.12.2008 a 30.06.2009.

ANEXO - II
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2008/2009
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
I - NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.
FINAL DA INSCRIÇÃO                                               INÍCIO DE PAGAMENTO                                        AT É
0 e 1                                                                                        08 / 08 / 2008                                                      30 / 06 / 2009
2 e 3                                                                                        13 / 08 / 2008                                                      30 / 06 / 2009
4 e 5                                                                                        20 / 08 / 2008                                                      30 / 06 / 2009
6 e 7                                                                                        27 / 08 / 2008                                                      30 / 06 / 2009
8 e 9                                                                                        10 / 09 / 2008                                                      30 / 06 / 2009
II - Pagamento pela FOPAG (através da folha de pagamento das entidades conveniadas) – o crédito será efetuado no período de 
julho/2008 a maio/2009.
III - Pagamento de Abono regularização cadastral (alínea b do art. 2º, desta Resolução) 03.12.2008 a 30.06.2009.

D I V E R S O S

33) CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL
<!ID1136423-0>

DECISÃO Nº 70, DE 30 DE MAIO DE 2008
Dispõe sobre a inscrição provisória e a validade das carteiras profissionais provisórias.
O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS, no uso da competência que lhe confere o artigo 15, 
inciso I, da Lei n? 5.905, de 12 de julho de 1973, dando cumprimento à liberação da Plenária em sua 5ª Reunião Extraordinária,  
realizada em 30/05/2008:
CONSIDERANDO que cabe aos Conselhos Regionais deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
CONSIDERANDO a previsão contida na Resolução COFEN 291/2004, sobre a inscrição provisória, que instituiu o Manual de 
Procedimentos Administrativos Para Registro e Inscrição dos Profissionais de Enfermagem;
CONSIDERANDO o item 07 (sete), parágrafo primeiro, do Manual de Procedimentos Administrativos Para Registro e Inscrição 
dos Profissionais de Enfermagem;
CONSIDERANDO a Resolução COFEN 314/2007, que revogou a Resolução 276/2003 que permitia  a concessão de inscrição 
provisória somente ao profissional com conclusão em módulo ou etapa de qualificação de Auxiliar de Enfermagem como itinerário 
do Curso de Educação Profissional Técnico de Enfermagem, decide:
Art. 1º- A Inscrição Provisória Principal e Secundária será admitida para todas as categorias profissionais de enfermagem previstas 
na Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986.
Art. 2º - A validade da carteira profissional que habilita ao exercício da enfermagem terá a validade de doze  meses a contar de sua 
expedição;
Art. 2º - Os casos omissos serão decididos pelo CORENRS.
Art. 3º - Esta Decisão entrará em vigor após sua publicação.
ALTAMIR FÉLIX
Presidente do Conselho
ANITAMAR MACIEL LENCINA
Secretária
<!ID1018214-0>

34) CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
<!ID1127995-0>

RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 156, publicada no DOU nº 90, de 13 de maio de 2008, Seção 1, págs. 92 a 99, no artigo 103:
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ONDE SE LÊ: Art. 103 - O CONFEF divulgará até 90 (noventa) dias antes da data marcada para eleição, o número de votos que 
cada CREF possui.
LEIA-SE: Art. 103 - O CONFEF divulgará no mínimo 90 (noventa) dias antes da data marcada para eleição, o número de votos que 
cada CREF possui.

35) ATO CONJUNTO CSJT TST GP Nº 15, DE 5 DE JUNHO DE 2008.
Institui o Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e estabelece normas para envio, publicação e divulgação de matérias dos Órgãos 
da Justiça do Trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  e  do  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Superior do Trabalho e 
ao Conselho Superior  da Justiça  do Trabalho expedirem normas relacionadas aos sistemas de informática,  no âmbito de suas 
competências;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º da Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO que, à exceção das decisões previstas no art. 834 da CLT, os demais atos, despachos e decisões proferidas pela 
Justiça do Trabalho são publicados no Diário da Justiça;
CONSIDERANDO a conveniência e o interesse dos Órgãos da Justiça do Trabalho em contar com meio próprio de divulgação das 
decisões, atos e intimações,
R E S O L V E
Art. 1.º Este Ato institui o Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e estabelece as normas para sua elaboração, divulgação e 
publicação.

Seção I
Finalidade do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e Endereço de Acesso
Art. 2.º O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico é o instrumento de comunicação oficial, divulgação e publicação dos atos dos 
Órgãos da Justiça do Trabalho e poderá ser acessado pela rede mundial de computadores, no Portal da Justiça do Trabalho, endereço  
eletrônico www.jt.jus.br, possibilitando a qualquer interessado o acesso gratuito, independentemente de cadastro prévio.

Seção II
Do Início da Publicação de Matérias no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico
Art. 3.º A publicação de matérias no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico terá início em 9 de junho de 2008, com a divulgação 
do expediente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo  único.  A  publicação  dos  expedientes  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  será  feita  gradualmente,  na  forma  do 
cronograma a ser fixado pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 4.º  Os Órgãos da Justiça do Trabalho que iniciarem a publicação no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico manterão, 
simultaneamente, as versões atuais de publicação por no mínimo trinta dias.
Art. 5.º Nos casos em que houver expressa disposição legal as publicações também serão feitas na imprensa oficial.
Art. 6.º  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do Diário Eletrônico no Portal da 
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Seção III
Da periodicidade da Publicação e dos Feriados
Art. 7.º O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será publicado diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir de zero hora e um 
minuto, exceto nos feriados nacionais.
§ 1.º  Na hipótese de problemas técnicos não solucionados até as 11 horas, a publicação do dia não será efetivada e o fato será 
comunicado aos gestores do sistema para que providenciem o reagendamento das matérias.
§ 2.º Caso o Diário Eletrônico do dia corrente se torne indisponível para consulta no Portal da Justiça do Trabalho, entre 11 e 18  
horas, por período superior a quatro horas, considerar-se-á como data de divulgação o primeiro dia útil imediato.
§ 3.º Na hipótese do parágrafo anterior, havendo necessidade
de republicação de matérias, o presidente do órgão publicador baixará ato de invalidação da publicação da matéria e determinará a 
sua republicação.
Art. 8.º Na hipótese de feriados serão observadas as seguintes regras:
I - no caso de cadastramento de feriado de âmbito nacional: as matérias já agendadas para data coincidente serão automaticamente 
reagendadas para o primeiro dia útil subseqüente, cabendo ao gestor do órgão publicador intervir para alterá-las ou excluí-las;
serão enviadas mensagens eletrônicas aos gestores, gerentes e publicadores dos órgãos e unidades atingidas;
II - na hipótese de cadastramento de feriado regional, a publicação de matérias já agendadas para a mesma data será mantida,  
cabendo ao gestor do órgão atingido intervir para alterá-la ou excluí-la;
III - o agendamento de matérias para publicação em dia cadastrado como feriado nacional será rejeitado;
IV - o agendamento de matérias para publicação nos feriados regionais será aceito, caso haja confirmação para essa data.

Seção IV
Da permanência das Edições no Portal da Justiça do Trabalho 
Art. 9.º  Serão mantidas no Portal para acesso, consulta e download, as trinta últimas edições do Diário da Justiça do Trabalho 
Eletrônico.
§ 1.º O acesso e a consulta às edições anteriores a 30.ª somente serão possíveis mediante requerimento formulado diretamente ao 
gestor do órgão publicador.
§ 2.º O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho definirão os procedimentos para guarda e conservação 
dos diários, bem como para atendimento dos requerimentos de que trata o parágrafo anterior.

Seção V
Da Assinatura Digital, da Segurança e da Numeração Seqüencial
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Art.  10.  As  edições  do  Diário  da  Justiça  do  Trabalho  Eletrônico  serão  assinadas  digitalmente,  atendendo  aos  requisitos  de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.
Art. 11.  O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será identificado por numeração seqüencial para cada edição, pela data da 
publicação e pela numeração da página.

Seção VI
Dos Gestores Nacionais e Regionais, dos Gerentes e dos Publicadores
Art. 12. O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será administrado por um gestor nacional, com as seguintes atribuições:
I - registrar e manter atualizado o calendário dos feriados nacionais;
II - incluir, alterar e excluir os gestores designados pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
III - incluir, alterar ou excluir tipos de matérias utilizados no sistema.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho designará o gestor 
nacional e respectivo substituto.
Art. 13. Ao gestor regional, além das atribuições conferidas aos gerentes, compete:
I - cadastrar as unidades publicadoras do respectivo regional;
II - incluir, alterar e excluir os gerentes das unidades publicadoras e os gestores regionais substitutos;
III - incluir, alterar e excluir do calendário os dias de feriados regionais.
Art. 14. Cada unidade publicadora designará os seus gerentes e publicadores responsáveis pelo envio das matérias para publicação 
no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 15. Aos gerentes, além das prerrogativas conferidas aos publicadores, compete:
I - excluir matérias enviadas por sua unidade;
II - incluir e excluir os gerentes substitutos e os publicadores no âmbito de sua unidade.
Art. 16. Publicador é o servidor credenciado pelo gerente de sua unidade e habilitado para enviar matérias.

Seção VII
Do Horário para Envio e para Exclusão de Matérias
Art. 17. O horário-limite para o envio de matérias será 18 horas do dia anterior ao do agendado para divulgação.
Art. 18. A exclusão de matérias enviadas somente será possível até as 19 horas do dia anterior ao da divulgação.

Seção VIII
Do Conteúdo, das Formas de Envio de Matérias e Confirmação da Publicação
Art. 19.  O conteúdo ou a duplicidade das matérias publicadas no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico é de responsabilidade 
exclusiva da unidade que o produziu, não havendo nenhuma crítica ou editoração da matéria enviada.
Art.  20.  As matérias  enviadas para  publicação deverão  obedecer  aos  padrões  de  formatação  estabelecidos  pela  Secretaria  de 
Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. Nos casos em que se exija publicação de matérias com formatação fora dos padrões estabelecidos, essas deverão 
ser enviadas como anexos por meio de funcionalidade existente no sistema do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 21.  Após a publicação no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico, não poderão ocorrer modificações ou supressões nos 
documentos.
Eventuais retificações deverão constar de nova publicação.
Art. 22. A confirmação da publicação das matérias enviadas depende de recuperação, pelo respectivo órgão publicador, dos dados 
disponíveis no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.

Seção IX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho:
I - a manutenção e o funcionamento dos sistemas e programas informatizados relativamente ao Diário Eletrônico;
II - o suporte técnico e de atendimento aos usuários do sistema;
III - a guarda e conservação das cópias de segurança do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 24. Serão de guarda permanente, para fins de arquivamento, as publicações no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 25. No período referido no artigo 4.º deste Ato, em que haverá simultaneidade na publicação no Diário da Justiça do Trabalho 
Eletrônico e no Diário da Justiça ou na versão atual utilizada pelo órgão publicador, constará a informação da data do início da 
publicação exclusiva no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Parágrafo único. Enquanto durar a publicação simultânea no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e no Diário da Justiça ou 
versão atual utilizada pelo órgão publicador, os prazos serão aferidos pelo sistema antigo de publicação.
Art. 26. Os horários mencionados neste Ato corresponderão ao horário oficial de Brasília, independentemente do fuso horário local.
Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.
Art. 28. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho <! ID1148712- 0>

36) RECOMENDAÇÃO Nº 4/2008
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais e
Considerando que  o  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  foi  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  45/2004  com a 
finalidade de "exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, 
Considerando solicitação feita por advogados que militam na Justiça do Trabalho, no sentido de tornar mais eficazes as publicações 
feitas nos sites dos Órgãos da Justiça do Trabalho, resolve:
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Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que passem a consignar, nos seus sites, a data em que publicados os acórdãos na 
imprensa oficial.
Publique-se e encaminhe-se cópia desta recomendação a todos os Tribunais Regionais do Trabalho.
Brasília, 30 de maio de 2008
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

37) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO<!ID116106-0>
ENUNCIADO No- 24, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"É permitida a contagem, como tempo de contribuição,  do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao 
período de  aprendizado profissional  realizado em escolas  técnicas,  desde que comprovada a remuneração,  mesmo que 
indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, e Instrução Normativa nº 11, de 20 de setembro de 2006 (Art. 113).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: AgREsp 831.258, 5ª Turma (DJ de 21/08/2006) e REsp 336.797, 6ª Turma 
(DJ de 25/02/2002); Tribunal Regional Federal da 1ª Região: AMS
200001000501677,  1ª  Turma (DJ  de  02/04/2007)  e  AC 199701000613744,  1ª  Turma (DJ  23/10/2000);  Turma Nacional  de 
Uniformização: PU n. 200335007132220, Súmula 18 (DJ de 07/10/2004).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161607-0>
ENUNCIADO No- 25, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"Será  concedido  auxílio-doença  ao  segurado  considerado  temporariamente  incapaz  para  o  trabalho  ou  sua  atividade 
habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que 
permita sua reabilitação para outras atividades laborais."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Art. 59, caput).
JURISPRUDÊNCIA: Superior  Tribunal  de Justiça:  Resp 272.270/SP,  6ª  Turma (DJ de  17/09/2001);  REsp 501.267/SP,  6ª 
Turma (DJ de 28/06/2004), e REsp 699.920/SP, 5ª Turma (DJ de 14/03/2005).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161608-0>
ENUNCIADO No- 26, DE 9 DE JUNHO DE 2008 O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o 
presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário 
Oficial da União por três dias consecutivos:
"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da 
própria moléstia incapacitante."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Arts. 102, § 1º, e 15, I).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: AgREsp 721.570/SE, 5ª Turma (DJ de 13/06/2005), REsp 956.673/SP, 5ª 
Turma (DJ de 17/09/2007), AgREsp 529.047/SC, 6ª Turma (DJ de 01/08/2005), e REsp 864.906/SP, 6ª Turma (DJ de 26/03/2007).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161609-0>
ENUNCIADO No- 27, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"Para concessão de aposentadoria no RGPS, é permitido o cômputo do tempo de serviço rural exercido anteriormente à Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, independente do recolhimento das contribuições sociais respectivas, exceto para efeito de 
carência."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Art. 55, § 2º).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 643.927/SC, 3ª Seção (DJ de 28/11/2005), e EREsp 576.741/RS, 3ª 
Seção (DJ de 06/06/2005). Turma Nacional de Uniformização: PU nº 200372020503266/SC, Súmula 24 (DJ de 10/03/2005).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161610-0>

ENUNCIADO No- 28, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
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"O  pagamento  das  parcelas  atrasadas  de  benefício  previdenciário  deve  ocorrer  sempre  com  correção  monetária, 
independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, vez que representa mera atualização da moeda."
REFERÊNCIAS:
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça:  AR 708/PR, 3ª Seção (DJ de 26/02/2007) e AgReg no AI 348.688/SP, 5ª 
Turma (DJ de 13/08/2001).  Tribunal Regional Federal da 1ª Região:  AC 200001001218013, 6ª Turma (DJ de 11/04/2006) e 
Súmula 19. Tribunal Regional Federal da 2ª Região: AC 322.029, 4ª Turma (DJ de 17/11/2003). Tribunal Regional Federal da 
3ª Região: Súmula 8. Tribunal Regional Federal da 4ª Região: Súmula 9. Tribunal Regional
Federal da 5ª Região: Súmula 5.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161611-0>
ENUNCIADO No- 29, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a 
ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de 
então."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Instrução Normativa nº 11, de 20 de setembro de 2006 (Art. 180).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 412.351/RS, 3ª Seção (DJ de 23/05/2005) e EREsp 441.721/RS, 3ª 
Seção (DJ de 20/02/2006). Turma Nacional de Uniformização: PU 200351510120245, Súmula 32 (DJ 04/0/2006).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161612-0>
ENUNCIADO No- 30, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"A incapacidade para prover a própria subsistência por meio do trabalho é suficiente para a caracterização da incapacidade 
para a vida independente, conforme estabelecido no art. 203, V, da Constituição Federal, e art. 20, II, da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal (Art. 203, V). Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Art. 20, II).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça:  Resp 360.202/AL, 5ª Turma (DJ de 01/07/2002) e REsp 601.353/SP, 6ª 
Turma (DJ de 01/02/2005).  Tribunal Regional Federal da 1ª Região:  AC 200401990519056, 1ª Turma (DJ de 23/04/2007). 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região: AC 200603990309277, 10ª Turma (DJ de 14/03/2007). Tribunal Regional Federal da 
4ª Região:  AC 200471140020534, 6ª Turma (DJ de 11/10/2006).  Turma Nacional de Uniformização:  PU 200430007021290, 
Súmula 29 (DJ de 13/02/2006).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161613-0>
ENUNCIADO No- 31, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda 
Pública."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal (Art. 100, §§ 1º e 2º). Código de Processo Civil (Art. 739, § 2º).
JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal:  RE 458.110/MG, 1ª Turma (DJ de 29/09/2006); RE-AgR 502.009/PR, 2ª 
Turma (DJ de 29/06/2007); RE-AgR 504.128/PR, 1ª Turma (DJ de 07/12/2007); RE-AgR 511.126/PR, 1ª Turma (31/10/2007); RE-
AgR 607.204/PR, 2ª Turma (DJ de 23/02/2007); RE-AgR 498.872/RS, 2ª Turma (DJ de 02/02/2007); RE-AgR 484.770/RS, 1ª 
Turma (DJ de 01/09/2006). Superior Tribunal de Justiça: EREsp 721.791/RS, Corte Especial (DJ de 23/04/2007).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
<!ID1161614-0>
ENUNCIADO No- 32, DE 9 DE JUNHO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 4º e tendo em vista o disposto no 
art. 43, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Enunciado, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos de representação judicial da União, a ser publicado no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de 
julho de 1991, serão considerados como início razoável de prova material documentos públicos e particulares dotados de fé 
pública,  desde  que  não  contenham rasuras  ou  retificações  recentes,  nos  quais  conste  expressamente  a  qualificação  do 
segurado,  de  seu  cônjuge,  enquanto  casado,  ou  companheiro,  enquanto  durar  a  união  estável,  ou  de  seu  ascendente, 
enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário."
REFERÊNCIAS:
LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Art. 55, § 3º; Art. 106; e Art. 143, II). Instrução Normativa do INSS nº 11, 
de 20.09.2006, (Art. 133, §§ 1º, 2º e 3º).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EAR/SP 719, 3ª Seção (DJ de 24/11/2004); REsp 637.437/PB, 5ª Turma (DJ 
de 13/09/2004); AR 1.166/SP, 3ª Seção (DJ de 26/02/2007); Resp 603.202/RS, 5ª Turma (DJ de 28/06/2004), e REsp 439.647/RS, 
6ª Turma (DJ de 19/12/2002). Turma Nacional de Uniformização: PU 200270030018765, Súmula 6 (DJ de 25/09/2003).
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JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

38) OFÍCIO  - SDF Nº 37/08 – 17 de junho de 2008 – Serviço de Distribuição dos Feitos de Novo Hamburgo.
Informa que o Exmo. Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo determinou a perda do direito de reclamar perante a Justiça 
do Trabalho, pelo prazo de seis meses, à reclamante Elizete Terezinha da Silva, a contar de 16.6.08.

39) ATO SETPOEDC.GP No- 436, DE 13 DE JUNHO DE 2008
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, considerando o disposto no art. 299 do Regimento Interno da 
Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes.
TRIBUNAL PLENO
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França - Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
ÓRGÃO ESPECIAL
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França - Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França - Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França - Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
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Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França - Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
PRIMEIRA TURMA
Ministro Lelio Bentes Corrêa - Presidente
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Walmir Oliveira da Costa
SEGUNDA TURMA
Ministro Vantuil Abdala - Presidente
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
TERCEIRA TURMA
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula - Presidente
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
QUARTA TURMA
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen - Presidente
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Fernando Eizo Ono
QUINTA TURMA
Ministro João Batista Brito Pereira - Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SEXTA TURMA
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga - Presidente
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministro Maurício Godinho Delgado
SÉTIMA TURMA
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho - Presidente
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
OITAVA TURMA
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - Presidente
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro

Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

40) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SÚMULA VINCULANTE
Em sessão de 11 de junho de 2008, o Tribunal Pleno editou o seguinte enunciado de súmula vinculante que se publica no Diário
da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 7 - A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.
Precedentes: RE-QO 582.650, rel. Min. Ellen Gracie, j. 11/6/2008; ADI 4, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25/6/1993; RE 157.897, 
rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10/9/1993; RE 184.837, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 4/8/1995; RE 186.594, rel. Min. Celso de Mello, 
DJ 15/9/1995; RE 237.472, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 5/2/1999; RE 237.952, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 25/6/1999; AIAgR 
187.925, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27/8/1999 
Legislação:
CF, art. 192, §3º, antes da EC 40/2003 Brasília, 18 de junho de 2008.
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Ministro GILMAR MENDES
Presidente

Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno editou os seguintes enunciados de súmula vinculante que se publicam no 
Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da 
Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Precedentes: RE 560.626, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE 556.664, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE 559.882, 
rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE 559.943, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/6/2008; RE 106.217, rel. Min. Octavio Gallotti, 
DJ 12/9/1986; RE 138.284, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28/8/1992.
Legislação:
Decreto-Lei nº 1.569/1997, art. 5º, parágrafo único Lei nº 8.212/1991, artigos 45 e 46 CF, art. 146, III 
Súmula vinculante nº 9  -  O disposto no artigo 127 da Lei nº  7.210/1984 (Lei de Execução Penal)  foi  recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.
Precedentes: RE 452.994, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29/9/2005; HC 91.084, rel. Min. 
ros Grau, DJ 11/5/2007; AI-AgR-ED 570.188, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 22/6/2007; HC 92.791, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ 
acórdão Min. Menezes Direito, DJE 16/5/2008; HC 90.107, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27/4/2007; AI-AgR 580.259, rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJ 26/10/2007.
Legislação:
Lei nº 4.210/84, art. 127 CF, art. 5º, XXXVI e XLVI
Brasília, 18 de junho de 2008.
Ministro Gilmar Mendes
Presidente

41) ATO No - 444, DE 18 DE JUNHO DE 2008
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
1 - O expediente do TST, de 1º a 31 de julho de 2008, será das 12 às 19 horas.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente

42) ATO SETPOEDC.GP.No - 452, DE 20 DE JUNHO DE 2008
Autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária, no período de agosto a dezembro de 2008, para auxílio aos Ministros no 
exame de recursos de revista, agravos de instrumento em recurso de revista e embargos.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o disposto no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura às partes o direito à razoável  
duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, resolve:
CAPÍTULO I
Das Horas Extras
Seção I
Do Auxílio no Exame de Processos
Art. 1° Fica autorizada a prestação de serviço em jornada extraordinária, no período de agosto a dezembro de 2008, por servidores 
do Tribunal, excluídos os ocupantes de cargo em comissão, para auxiliar os Ministros no exame de recursos de revista, agravos de 
instrumento em recurso de revista e embargos.
Art. 2° O serviço extraordinário será realizado aos sábados e domingos e ficará limitado a 8 (oito) horas diárias.
Art. 3° Cada servidor ficará responsável pela cota semanal de 20 (vinte) processos ou de 10 (dez) processos.
Art. 4º Os Gabinetes de Ministros ficarão responsáveis pela disponibilização dos autos aos servidores.
Seção II
Das Atividades Administrativas 
Art.  5° Cada Ministro poderá indicar servidores para, em jornada extraordinária, desempenharem atividades administrativas de 
apoio.
Parágrafo único. O serviço extraordinário de que trata o caput é limitado a 2 (duas) horas diárias, e será realizado somente em dias 
úteis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais
Art. 6° Os servidores que prestarão serviço em jornada extraordinária serão designados pelos Ministros, mediante lista nominal 
dirigida à Presidência da Corte, podendo ser indicados servidores que não estejam lotados nos respectivos gabinetes.
Art. 7° As horas extras serão prestadas sem prejuízo das atividades normalmente desempenhadas pelos servidores nas unidades em 
que estão lotados.
Art.  8°  Cada  gabinete  realizará  o  controle  da  produtividade  dos  servidores,  apresentando  à  Secretaria  do  Tribunal  Pleno, 
semanalmente, o relatório das horas extras prestadas pelo servidor e dos processos por ele examinados.
Art. 9° O serviço extraordinário prestado será remunerado nos seguintes termos:
I - para cada cota semanal de 20 (vinte) processos será devido o pagamento de serviço extraordinário correspondente a 8 (oito) horas 
de sábado e 8 (oito) horas de domingo; e II - para cada cota semanal de 10 (dez) processos será devido o pagamento de serviço 
extraordinário correspondente a 4 (quatro) horas de sábado e 4 (quatro) horas de domingo.
Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.
CAPÍTULO III
Da Comunicação das Horas Extras
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Art. 11. A comunicação das horas extras prestadas, bem como dos números dos processos analisados pelos servidores participantes, 
deverá ser feita mediante o preenchimento das tabelas padronizadas pela Secretaria do Tribunal Pleno, disponíveis na  intranet  
(Jurídico - Tribunal Pleno/Órgão Especial).
§ 1° Na "Tabela 1", exclusiva para informações relativas aos servidores que desempenham atividade de exame de processos, e na  
"Tabela 2", para os servidores que executam atividades administrativas de apoio, deverão ser preenchidos, em campos próprios:
I - o nome e o código dos servidores;
II - a data da prestação dos serviços em jornada extraordinária;
III - a quantidade de horas extras trabalhadas.
§ 2° Na "Tabela 3", exclusiva para os servidores que desempenham atividade de exame de processos, deverão ser informados, em 
campos próprios:
I - o nome e o código dos servidores;
II - os números dos processos analisados semanalmente por cada servidor.
Art. 12. Os gabinetes deverão providenciar o encaminhamento dos relatórios mensais à Secretaria do Tribunal Pleno e ao gabinete 
da Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, devidamente assinados pelo responsável, no primeiro dia útil do mês subseqüente ao 
da prestação dos serviços, a fim de que a remuneração das horas extras seja incluída na próxima folha de pagamento.
Art. 13. Os relatórios deverão ser transmitidos eletronicamente, na data prevista no art. 12, à Divisão de Preparação de Pagamento 
de Pessoal, por intermédio da caixa postal dippp@tst.gov.br.
Art. 14. A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal remeterá mensagem eletrônica de confirmação de recebimento dos 
relatórios transmitidos eletronicamente.
Art. 15. É vedado o encaminhamento de relatório informando horas extras prestadas em meses distintos.
Art. 16. A retificação de informações deverá ser realizada por meio de relatório próprio.
Art. 17. Este Ato entra em vigor em 1º de agosto de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

43) SÚMULA VINCULANTE(*)
Súmula vinculante nº 9  -  O disposto no artigo 127 da Lei nº  7.210/1984 (Lei de Execução Penal)  foi  recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.
Precedentes: RE 452.994, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29/9/2006; HC 91.084, rel. Min. 
Eros Grau, DJ 11/5/2007; AI-AgR-ED 570.188, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 22/6/2007; HC 92.791, rel. Min. Marco Aurélio, rel. 
p/ acórdão Min. Menezes Direito, DJe 16/5/2008; HC 90.107, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27/4/2007; AI-AgR 580.259, rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJ 26/10/2007.
Legislação:
Lei nº 7.210/84, caput do art. 58 e art. 127 CF, art. 5º, XXXVI e XLVI 
Brasília, 23 de junho de 2008.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 117, de 20-6-2008, Seção 1, pág. 1, com incorreção no original.

SÚMULA VINCULANTE
Em sessão de 18 de junho de 2008, o Tribunal Pleno editou o seguinte enunciado de súmula vinculante que se publica no Diário da 
Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 10 - 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.
Precedentes: RE 482.090, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/6/2008; RE 240.096, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21/5/1999; RE 
544.246, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 8/6/2007; RE 319.181, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28/6/2002; AI-AgR 472.897, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 26/10/2007.
Legislação:
CF, art. 97
Brasília, 23 de junho de 2008.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

44) ATO No - 459, DE 25 DE JUNHO DE 2008
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Retificar o ATO.GDGSET.GP.Nº 444, de 18 de junho de 2008, fazendo constar que o expediente do TST, de 2 a 31 de julho de 
2008, será das 12 às 19 horas.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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