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L E I S   

 
LEI No- 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007 
Dispõe sobre a Administração Tr i b u t á r i a Federal; altera as Leis nos 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio 
de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto 
no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de julho de 2004, 11 . 0 9 8 , de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 
O  P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DA S E C R E TA R I A DA R E C E I TA FEDERAL DO BRASIL 
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração  direta 
subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda. 
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil p l a n e j a r, e x e c u t a r, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, 
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. 
§ 1o O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, 
em caráter exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará 
contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destinadas 
ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das compensações a elas referentes. 
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais de que trata o caput deste 
artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. 
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras 
entidades e fundos, na forma da legislação em v i g o r, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições 
desta Lei. 
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do montante 
arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica. 
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem 
sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases 
a título de substituição. 
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas 
referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial. 
§ 4o A remuneração de que trata o § 1o deste artigo será creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização - F U N D A F, instituído pelo Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975. 
§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita 
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as 
contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos. 
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA , à Diretoria de Portos e 
Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salárioeducação. 
Art. 4o São transferidos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os processos administrativo-fiscais, inclusive os relativos aos 
créditos já constituídos ou em fase de constituição, e as guias e declarações apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei. 
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Art. 5o Além das demais competências estabelecidas na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INSS: 
I - emitir certidão relativa a tempo de contribuição; 
II - gerir o Fundo do Regime Geral de Previdência Social; 
III - calcular o montante das contribuições referidas no art. 2o desta Lei e emitir o correspondente documento de arrecadação, com 
vistas no atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido. 
Art. 6o Ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do INSS definirá a forma de transferência recíproca de informações 
relacionadas com as contribuições sociais a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei. 
Parágrafo único. Com relação às informações de que trata o caput deste artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o INSS 
são responsáveis pela preservação do sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
Art. 7o Fica criado o c a rg o de Natureza Especial de Secretário da Receita Federal do Brasil, com a remuneração prevista no 
parágrafo único do art. 39 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. 
Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação ilibada e ampla experiência 
na área tributária, sendo nomeado pelo Presidente da República. 
Art. 8o Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8 . 11 2 , de 11 de dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do 
Ministério da Previdência Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os c a rg o s ocupados e vagos da Carreira 
Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002. 
Art. 9o A Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3o O ingresso nos c a rg o s das Carreiras disciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro padrão da classe inicial da respectiva 
tabela de vencimentos, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior em nível de 
graduação concluído ou habilitação legal equivalente. 
.......................................................................................................... 
§ 3o Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos neste artigo, o ingresso nos c a rg o s de que trata o caput deste artigo depende da 
inexistência de: 
I - registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado de crime cuja descrição envolva a 
prática de ato de improbidade administrativa ou incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo ; 
II - punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico." 
(NR) 
"Art. 4o .................................................................................... .......................................................................................................... 
§ 3o O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, sem prejuízo da progressão funcional durante o período, 
observados o interstício mínimo de 12 (doze) e máximo de 18 (dezoito) meses em cada padrão e o resultado de avaliação de 
desempenho efetuada para esta finalidade, na forma do regulamento." (NR) "Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil 
Art. 5o Fica criada a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos c a rg o s de nível superior de Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil e de A n a l i s t a - Tr i b u t á r i o da Receita Federal do Brasil. 
Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 
"Art. 6o São atribuições dos ocupantes do c a rg o de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: 
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo: 
a) c o n s t i t u i r, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; 
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição 
ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; 
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; 
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, ó rg ã o s , entidades, fundos e demais contribuintes, não se 
lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo 
diploma legal; 
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária; 
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; 
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
§ 1o O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo inciso II do caput deste artigo em caráter 
privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. 
§ 2o Incumbe ao A n a l i s t a - Tr i b u t á r i o da Receita Federal do Brasil, resguardadas as atribuições privativas referidas no 
inciso I do caput e no § 1o deste artigo: 
I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil; 
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo; 
III - e x e r c e r, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 
§ 3o Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as atribuições dos c a rg o s de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e A n a l i s t a - Tr i b u t á r i o da Receita Federal do Brasil. 
§ 4o ( VETADO) 
"Art. 20-A. O Poder Executivo regulamentará a forma de transferência de informações entre a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e a Secretaria de Inspeção do Tr a b a l h o para o desenvolvimento coordenado das atribuições a que se referem os arts. 6o e 
11 desta Lei." 
Art. 10. Ficam transformados: 
I - em c a rg o s de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
com a redação conferida pelo art. 9o desta Lei, os c a rg o s efetivos, ocupados e vagos de Auditor-Fiscal da Receita Federal da 
Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e de 
Auditor-Fiscal da Previdência Social da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593, de 6 
de dezembro de 2002; 
II - em c a rg o s de A n a l i s t a - Tr i b u t á r i o da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. 9o desta Lei, os c a rg o s efetivos, ocupados e vagos, de Técnico da Receita 
Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002. 
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§ 1o Aos servidores titulares dos c a rg o s transformados nos termos deste artigo fica assegurado o posicionamento na classe e 
padrão de vencimento em que estiverem enquadrados, sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens a que façam jus na data 
de início da vigência desta Lei, observando-se, para todos os fins, o tempo no c a rg o a n t e r i o r, inclusive o prestado a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos servidores aposentados, bem como aos pensionistas. 
§ 3o A nomeação dos aprovados em concursos públicos para os c a rg o s transformados na forma do caput deste artigo cujo edital 
tenha sido publicado antes do início da vigência desta Lei far-se-á nos c a rg o s vagos alcançados pela respectiva transformação. 
§ 4o Ficam transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as pensões decorrentes do 
exercício dos c a rg o s de Auditor-Fiscal da Previdência Social transformados nos termos deste artigo. 
§ 5o Os atuais ocupantes dos c a rg o s a que se refere o § 4o deste artigo e os servidores inativos que se aposentaram em seu 
exercício, bem como os respectivos pensionistas, poderão optar por permanecer filiados ao plano de saúde a que se vinculavam na 
origem, hipótese em que a contribuição será custeada pelo servidor e pelo Ministério da Fazenda. 
§ 6o Ficam extintas a Carreira Auditoria da Receita Federal, mencionada na redação original do art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, e a Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o daquela Lei. 
Art. 11 . Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos a outros ó rg ã o s que não satisfaçam as condições previstas nos 
incisos I e II do § 8o do art. 4o da Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal 
do Brasil no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei. 
§ 1o Excluem-se do disposto no caput deste artigo cessões para o exercício dos c a rg o s de Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de prefeitura de capital ou de dirigente máximo de autarquia no mesmo âmbito. 
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o exercício de no máximo 385 (trezentos e oitenta e cinco) Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil no Ministério da Previdência Social, garantidos os direitos e vantagens inerentes ao c a rg o , inclusive 
lotação de origem, remuneração e gratificações a que se refere a Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, ainda que na condição de 
ocupante de c a rg o em comissão ou função de confiança. 
§ 3o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a que se refere o § 2o deste artigo executarão procedimentos de fiscalização 
das atividades e operações das entidades fechadas de previdência c o m p l e m e n t a r, assim como das entidades e fundos dos 
regimes próprios de previdência social. 
§ 4o No exercício da competência prevista no § 3o deste artigo, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil poderão, 
relativamente ao objeto da fiscalização: 
I - praticar os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com a apreensão e guarda de livros, documentos, 
materiais, equipamentos e assemelhados; 
II - examinar registros contábeis, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o 
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal. 
Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei, são redistribuídos, na forma do disposto no art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os c a rg o s dos servidores que, na data da publicação desta Lei, 
se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela 
vinculadas e sejam titulares de c a rg o s integrantes: 
I - do Plano de Classificação de C a rg o s , instituído pela Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de C a rg o s 
do Poder Executivo de que trata a Lei no 11 . 3 5 7 , de 19 de outubro de 2006; 
II - das Carreiras: 
a) Previdenciária, instituída pela Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001; 
b) da Seguridade Social e do Tr a b a l h o , instituída pela Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002; 
c) do Seguro Social, instituída pela Lei no 10.855, de 1o de abril de 2004; 
d) da Previdência, da Saúde e do Tr a b a l h o , instituída pela Lei no 11 . 3 5 5 , de 19 de outubro de 2006. 
§ 1o ( VETADO) 
§ 2o ( VETADO) 
§ 3o ( VETADO) 
Art. 13. Ficam transferidos os c a rg o s em comissão e funções gratificadas da estrutura da extinta Secretaria da Receita 
Previdenciária do Ministério da Previdência Social para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transformação, sem aumento de despesa, dos c a rg o s em comissão e 
funções gratificadas existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Parágrafo único. Sem prejuízo das situações existentes na data de publicação desta Lei, os c a rg o s em comissão a que se refere o 
caput deste artigo são privativos de servidores: 
I - ocupantes de c a rg o s efetivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou que tenham obtido aposentadoria nessa condição; 
II - alcançados pelo disposto no art. 12 desta Lei. 
Art. 15. Os incisos XII e XVIII do caput do art. 29 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 29. ............................................................................................................................................................................................. 
XII - do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1o, 2o e 3o Conselhos de Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à 
Exportação - CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Av a l i a ç ã o de Créditos ao E x t e r i o r, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até 5 (cinco) 
Secretarias; 
.......................................................................................................... 
XVIII - do Ministério da Previdência Social o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência 
Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até 2 (duas) Secretarias; 
..............................................................................................." (NR) 
CAPÍTULO II 
DA PROCURADORIA-GERAL DA FA Z E N D A NACIONAL 



                                           ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.227                         
 
5 

 
 
 
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus 
acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, 
constituem dívida ativa da União. 
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste 
artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei. 
§ 2o Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele 
artigo. 
§ 3o Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente: 
I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam 
a contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1o deste artigo; 
II - a União, nos processos da Justiça do Tr a b a l h o relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de 
renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos ó rg ã o s de fiscalização das relações do trabalho, mediante 
delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
§ 4o A delegação referida no inciso II do § 3o deste artigo será comunicada aos ó rg ã o s judiciários e não alcançará a competência 
prevista no inciso II do art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
§ 5o Recebida a comunicação aludida no § 4o deste artigo, serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as citações, intimações e 
notificações efetuadas em processos abrangidos pelo objeto da delegação. 
§ 6o Antes de efetivar a transferência de atribuições decorrente do disposto no § 1o deste artigo, a Procuradoria-Geral Federal 
concluirá os atos que se encontrarem pendentes. 
§ 7o A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que trata o art. 3o desta Lei, na forma do caput e do § 1o deste artigo, 
não altera a destinação final do produto da respectiva arrecadação. 
Art. 17. O art. 39 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, 
promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas a, b e c do parágrafo único 
do art. 11 desta Lei. 
.......................................................................................................... 
§ 2o É facultado aos ó rg ã o s competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o 
protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. 
§ 3o Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das 
informações prestadas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 desta Lei." (NR) 
Art. 18. Ficam criados na Carreira de Procurador da Fazenda Nacional 1.200 (mil e duzentos) c a rg o s efetivos de Procurador da 
Fazenda Nacional. 
Parágrafo único. Os c a rg o s referidos no caput deste artigo serão providos na medida das necessidades do serviço e das 
disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art. 169 da Constituição Federal. 
Art. 19. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 120 (cento e vinte) Procuradorias Seccionais da Fazenda 
Nacional, a serem instaladas por ato do Ministro de Estado da Fazenda em cidades-sede de Va r a s da Justiça Federal ou do Tr a b a 
l h o .  
Parágrafo único. Para estruturação das Procuradorias Seccionais a que se refere o caput deste artigo, ficam criados 60 (sessenta) 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-2 e 60 (sessenta) DAS-1, a serem providos na medida 
das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art. 169 da Constituição 
Federal. 
Art. 20. ( V E TA D O ) 
Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei e da percepção da remuneração do respectivo cargo, será fixado o exercício na 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, dos servidores que se encontrarem em 
efetivo exercício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida ativa na Coordenação Geral de Matéria 
Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, nos respectivos órgãos 
descentralizados ou nas unidades locais, e forem titulares de cargos integrantes: 
I - do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970; 
II - das Carreiras: 
a) Previdenciária, instituída pela Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001; 
b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002; 
c) do Seguro Social, instituída pela Lei no 10.855, de 1o de abril de 2004; 
d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006. 
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar o exercício dos servidores a 
que se refere o caput deste artigo no órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados. 
Art. 22. As autarquias e fundações públicas federais darão apoio técnico, logístico e financeiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses a partir da publicação desta Lei, para que a Procuradoria-Geral Federal assuma, de forma centralizada, nos termos dos §§ 11 e 
12 do art. 10 da Lei no 10.480, de 2 de julho de 2002, a execução de sua dívida ativa. 
Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza 
inscritos em Dívida Ativa da União. 
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do 
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. 
§ 1o ( VETADO) 
§ 2o ( VETADO) 
CAPÍTULO III 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972: 
I - a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação 
e exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei; 
II - a partir da data fixada no caput do art. 16 desta Lei, os processos administrativos de consulta relativos às contribuições sociais 
mencionadas no art. 2o desta Lei. 
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§ 1o O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I do caput deste artigo, relativamente a: 
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos processuais; 
II - competência para julgamento em 1a (primeira) instância pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada. 
§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica aos processos de restituição, compensação, reembolso, imunidade e 
isenção das contribuições ali referidas. 
§ 3o Aplicam-se, ainda, aos processos a que se refere o inciso II do caput deste artigo os arts. 48 e 49 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. 
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado 
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou 
em que for deferido o respectivo requerimento. 
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se 
refere o art. 2o desta Lei. 
Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais referentes às 
contribuições sociais de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente. 
Art. 28. Ficam criadas, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 5 (cinco) Delegacias de Julgamento e 60 (sessenta) Turmas de 
Julgamento com competência para julgar, em 1a (primeira) instância, os processos de exigência de tributos e contribuições 
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos de que trata o caput deste artigo, ficam criados 5 (cinco) cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-3 e 55 (cinqüenta e cinco) DAS-2, a serem providos na medida das necessidades 
do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art. 169 da Constituição Federal. 
Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei. 
§ 1o Para o exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, serão instaladas no 2o Conselho de Contribuintes, na forma 
da regulamentação pertinente, Câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final do inciso VII do caput do 
art. 194 da Constituição Federal. 
§ 2o Fica autorizado o funcionamento das Câmaras dos Conselhos de Contribuintes nas sedes das Regiões Fiscais da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 
Art. 30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras previstas no § 1o do art. 29 desta Lei, os 
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei que se encontrarem no Conselho 
de Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2o Conselho de Contribuintes. 
Parágrafo único. Fica prorrogada a competência do Conselho de Recursos da Previdência Social durante o prazo a que se refere o 
caput deste artigo. 
Art. 31. São transferidos, na data da publicação do ato a que se refere o caput do art. 30 desta Lei, 2 (dois) cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-101.2 e 2 (dois) DAS-101.1 do Conselho de Recursos da Previdência Social para 
o 2o Conselho de Contribuintes. 
CAPÍTULO IV 
DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
Art. 32. Os débitos de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações, relativos às contribuições 
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento até o 
mês anterior ao da entrada em vigor desta Lei, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e 
consecutivas. 
§ 1o Os débitos referidos no caput deste artigo são aqueles originários de contribuições sociais e obrigações acessórias, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluídos os que estiverem em fase de execução fiscal ajuizada, e os que tenham sido 
objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado ou cancelado por falta de pagamento. 
§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável. 
§ 3o Poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas os débitos de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o 

deste artigo com vencimento até o mês anterior ao da entrada em vigor desta Lei, relativos a contribuições não recolhidas: 
I - descontadas dos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual; 
<!ID178559-2> 

II - retidas na forma do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 
III - decorrentes de sub-rogação. 
§ 4o Caso a prestação mensal não seja paga na data do vencimento, serão retidos e repassados à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal suficientes para sua quitação, acrescidos de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada 
mensalmente a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da consolidação do débito até o mês anterior ao do pagamento, 
acrescido de 1% (um por cento) no mês do pagamento da prestação. 
Art. 33. Até 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei, a opção pelo parcelamento será formalizada na Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das prestações e controle dos créditos originários dos 
parcelamentos concedidos. 
Art. 34. A concessão do parcelamento objeto deste Capítulo está condicionada: 
I - à apresentação pelo Estado ou Distrito Federal, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da 
Receita Corrente Líquida Estadual, na forma do disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, referente ao ano-
calendário imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Lei; 
II - ao adimplemento das obrigações vencidas a partir do primeiro dia do mês da entrada em vigor desta Lei. 
Art. 35. Os débitos serão consolidados por Estado e Distrito Federal na data do pedido do parcelamento, reduzindo-se os valores 
referentes a juros de mora em 50% (cinqüenta por cento). 
Art. 36. Os débitos de que trata este Capítulo serão parcelados em prestações mensais equivalentes a, no mínimo, 1,5% (um inteiro e 
cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente Líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar no 

101, de 4 de maio de 2000. 
§ 1o A média de que trata o caput deste artigo corresponderá a 1/12 (um doze avos) da Receita Corrente Líquida do ano anterior ao 
do vencimento da prestação. 
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§ 2o Para fins deste artigo, os Estados e o Distrito Federal se obrigam a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o 
demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida de que trata o inciso I do art. 53 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano. 
§ 3o A falta de apresentação das informações a que se refere o § 2o deste artigo implicará, para fins de apuração e cobrança da 
prestação mensal, a aplicação da variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - IGP-DI, acrescida de juros de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, sobre a última Receita Corrente Líquida publicada nos termos da legislação. 
§ 4o Às prestações vencíveis em janeiro, fevereiro e março aplicar-se-á o valor mínimo do ano anterior. 
Art. 37. As prestações serão exigíveis no último dia útil de cada mês, a contar do mês subseqüente ao da formalização do pedido de 
parcelamento. 
§ 1o No período compreendido entre a formalização do pedido e o mês da consolidação, o ente beneficiário do parcelamento deverá 
recolher mensalmente prestações correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente 
Líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, sob pena de indeferimento do 
pleito, que só se confirma com o pagamento da prestação inicial. 
§ 2o A partir do mês seguinte à consolidação, o valor da prestação será obtido mediante a divisão do montante do débito parcelado, 
deduzidos os valores das prestações recolhidas nos termos do § 1o deste artigo, pelo número de prestações restantes, observado o 
valor mínimo de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente Líquida do Estado e do Distrito Federal 
prevista na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 
Art. 38. O parcelamento será rescindido na hipótese do inadimplemento: 
I - de 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, prevalecendo o que primeiro ocorrer; 
II - das obrigações correntes referentes às contribuições sociais de que trata este Capítulo; 
III - da parcela da prestação que exceder à retenção dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
promovida na forma deste Capítulo. 
Art. 39. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, os atos necessários à execução do disposto neste Capítulo. 
Parágrafo único. Os débitos referidos no caput deste artigo serão consolidados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 40. Sem prejuízo do disposto nas Leis nos 4.516, de 1o de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de outubro de 1970, a Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV fica autorizada a prestar serviços de tecnologia da informação ao 
Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho das atribuições abrangidas por esta Lei, observado o disposto no inciso VIII do 
art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo. 
Art. 41. Fica autorizada a transferência para o patrimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social identificados pelo Poder Executivo como necessários ao funcionamento da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Parágrafo único. No prazo de 3 (três) anos, de acordo com o resultado de avaliação realizada nos termos da legislação aplicável, a 
União compensará financeiramente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social pelos imóveis transferidos na forma do caput 
deste artigo. 
Art. 42. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 832. ............................................................................................................................................................................................ 
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei 
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. 
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo. 
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não 
prejudicará os créditos da União. 
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões 
homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação 
do órgão jurídico." (NR) 
"Art. 876. ................................................................................. 
Parágrafo único. Serão executadas ex-officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e 
Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período 
contratual reconhecido." (NR) 
"Art. 879. ............................................................................................................................................................................................ 
§ 3o Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para 
manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 
........................................................................................................... 
§ 5o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total 
das verbas que integram o salário-de-contribuição, na forma do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de 
escala decorrente da atuação do órgão jurídico." (NR) 
"Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que 
cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em 
dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, 
sob pena de penhora................................................................................................" (NR) 
"Art. 889-A. ...............…….............................................................. 
§ 1o Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, 
ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. 
§ 2o As Varas do Trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos 
efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento." (NR) 
Art. 43. A Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, passa a vigorar com a redação seguinte, dando-se aos seus Anexos a forma dos 
Anexos I e II desta Lei: 
"Art. 1o As Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho compõem-se de cargos efetivos 
agrupados nas classes A, B e Especial, compreendendo a 1a (primeira) 5 (cinco) padrões, e as 2 (duas) últimas, 4 (quatro) padrões, 
na forma do Anexo I desta Lei." (NR) 
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"Art. 3o A Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT de que trata o art. 15 da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 
2002, devida aos integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, é transformada 
em Gratificação de Atividade Tributária - GAT, em valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico do 
servidor. 
I - (revogado pela Lei no 11.356, de 2006); 
II - (revogado pela Lei no 11.356, de 2006). 
..............................................................................................." (NR) 
"Art. 4o Fica criada a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, devida aos ocupantes dos cargos 
efetivos das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei no 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, no percentual de até 95% (noventa e cinco por cento), incidente sobre o maior vencimento básico de cada cargo 
das Carreiras. 
§ 1o A Gifa será paga aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e aos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil de 
acordo com os seguintes parâmetros: 
........................................................................................................... 
II - 2/3 (dois terços), no mínimo, em decorrência da avaliação do resultado institucional do conjunto de unidades da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil no cumprimento de metas de arrecadação, computadas em âmbito nacional e de forma individualizada 
para cada órgão. 
........................................................................................................... 
§ 8o ........................................................................................... 
........................................................................................................... 
II - ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do 
Ministério da Fazenda: 
........................................................................................................... 
III - ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em 
exercício no Ministério da Previdência Social e órgãos vinculados; 
IV - ocupantes dos cargos efetivos da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, em exercício no Ministério do Trabalho e Emprego, 
exclusivamente nas unidades não integrantes do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho definidas em regulamento." (NR) 
"Art. 6o ( VETADO)" 
Art. 44. O art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido dos §§ 7o, 8o e 9o, com a seguinte redação: 
"Art. 23. .............................................................................................................................................................................................. 
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão. 
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da 
formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os 
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação. 
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e 
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em 
que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste artigo." (NR) 
Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, dar vista 
dos autos de processo administrativo, permitindo a obtenção de cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e petições. 
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotará medidas para disponibilizar o atendimento a que se refere o 
caput deste artigo por intermédio da rede mundial de computadores e o recebimento de petições e requerimentos digitalizados. 
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
Art. 46. A Fazenda Nacional poderá celebrar convênios com entidades públicas e privadas para a divulgação de informações  
revistas nos incisos II e III do § 3o do art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN. 
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - transferir, depois de realizado inventário, do INSS, do Ministério da Previdência Social e da Procuradoria-Geral Federal para a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acervos técnicos e patrimoniais, inclusive 
bens imóveis, obrigações, direitos, contratos, convênios, processos administrativos e demais instrumentos relacionados com as 
atividades transferidas em decorrência desta Lei; 
II - remanejar e transferir para a Secretaria da Receita Federal do Brasil dotações em favor do Ministério da Previdência Social e do 
INSS aprovadas na Lei Orçamentária em vigor, mantida a classificação funcional-programática, subprojetos, subatividades e grupos 
de despesas. 
§ 1o Até que sejam implementados os ajustes necessários, o Ministério da Previdência Social e o INSS continuarão a executar as 
despesas de pessoal e de manutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as decorrentes do disposto no § 5o do art. 10 desta 
Lei. 
§ 2o Enquanto não ocorrerem as transferências previstas no caput deste artigo, o Ministé rio da Previdência Social, o INSS e a 
Procuradoria-Geral Federal prestarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o 
necessário apoio técnico, financeiro e administrativo. 
§ 3o Inclui-se no apoio de que trata o § 2o deste artigo a manutenção dos espaços físicos atualmente ocupados. 
Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e 
dos atos normativos e administrativos editados: 
I - pela Secretaria da Receita Previdenciária; 
II - pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o 

desta Lei; 
III - pelo Ministério da Fazenda relativos à administração dos tributos e contribuições de competência da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
IV - pela Secretaria da Receita Federal. 
Art. 49. (VETADO) 
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Art. 50. No prazo de 1 (um) ano da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de 
lei orgânica das Auditorias Federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos servidores integrantes das 
Carreiras de que trata a Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002. 
Art. 51. Esta Lei entra em vigor: 
I - na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49 e 50 desta Lei; 
II - no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos desta Lei. 
Art. 52. Ficam revogados: 
I - (VETADO) 
II - a partir da data da publicação desta Lei, o parágrafo único do art. 5o da Lei no 10.593, de 6 dezembro de 2002. 
Brasília, 16 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Paulo Bernardo Silva 
Nelson Machado 
Dilma Rousseff 
José Antonio Dias Toffoli 
 
 
 

P O R T A R I A S  

 
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
PORTARIA Nº 825, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007. 
O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 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 08583-1989-000-04-
00-7 e do Expediente TRT 4ª M.A. nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve ALTERAR a lotação do Quadro Permanente de 
Pessoal deste Tribunal, constante da Portaria nº 4735/2005, publicada no Diário Oficial do Estado de 21.11.2005, tendo 
em vista a edição da Lei nº 11.436, de 28.12.2006, publicada no Diário Oficial da União de 29.12.2006, para incluir 81 
(oitenta e um) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciária, Área Judiciária, 16 (dezesseis) cargos da Carreira 
Judiciária de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de Mandados, 01 (um) cargo da Carreira 
Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura, 02 (dois) cargos da Carreira 
Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia, 02 (dois) cargos da Carreira 
Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Análise de Sistemas, 207 (duzentos e sete) 
cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, 04 (quatro) cargos da Carreira Judiciária de 
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Operação de Computadores, 04 (quatro) cargos da 
Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Segurança e Transporte, 01 (um) cargo 
da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Telecomunicações e Eletricidade, 01 
(um) cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Carpintaria e Marcenaria 
e 01 (um) cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Estrutura de Obras e 
Metalurgia. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
 
 
 
ANEXO À PORTARIA Nº 825/2007 
 
ESTRUTURA ATUAL DO QUADRO DE PESSOAL DO TRT DA 4ª REGIÃO APÓS A INCLUSÃO DE 320 
(TREZENTOS E VINTE) CARGOS EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 11.436/2006 (40% NESTE 
EXERCÍCIO) 
 
CARREIRA/CARGO          ÁREA ESPECIALIDADE                     TOTAL DE CARGOS 
   SITUAÇÃO 

ANTERIOR 
SITUAÇÃO ATUAL 

ANALISTA JUDICIÁRIO 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Apoio Especializado ANÁLISE DE                     8                  10 
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SISTEMAS 
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO 921 1023 
TÉCNICO JUDICIÁRIO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Serviços Gerais 

ESTRUTURA DE 
OBRAS E 
METALURGIA 

 
              6                

 
                  7 

TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 1570 1788 
AUXILIAR JUDICIÁRIO  

    
    
    
    
Serviços Gerais ARTES GRÁFICAS 2 2 

TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE AUXILIAR JUDICIÁRIO 100 100 
TOTAL GERAL DE CARGOS 2591 2911 
 
 
PORTARIA Nº 872, de 01 de março de 2007. 
O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e nos termos das Resoluções Administrativas nº 03, de 27 de fevereiro de 2003, e nº 07, de 30 de maio de 2003, do C. 
Órgão Especial, resolve DESIGNAR os servidores LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO, Diretor-Geral de 
Coordenação Administrativa, MARIO GARRASTAZU MEDICI NETO, Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, GABRIELA 
COELHO FRIEDRICH, Secretária da Corregedoria, FÁBIO SOUZA DA ROSA, Diretor da Secretaria Judiciária, DENISE 
HELENA CARVALHO PASTORI, Assessora do Juiz Vice-Corregedor Regional, CINTYA ROLIM DREGER, Assistente-
Chefe da Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais, FÁBIO DELAPIEVE BRESSAN, Diretor da 15ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre e do CODITRA - Conselho de Diretores de Secretaria da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e 
ROSEMARY DE VASCONCELLOS MEISSNER WETTERNICK, Secretária da Comissão, para, sob a supervisão da Juiz 
Vice-Corregedor Regional, Dr. JURACI GALVÃO JÚNIOR, integrarem a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
instituída pelas Resoluções Administrativas antes mencionadas. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
 
 
PORTARIA Nº 920, DE 05 DE MARÇO DE 2007. 

Esclarece o alcance da expressão “As petições, acompanhadas ou não de anexos”, 
cogitada no caput do art. 2° da Instrução Normativa n° 28/2005, do TST, para os fins 
previstos no art. 3° da mesma normatização. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUIZ DENIS MARCELO DE LIMA 
MOLARINHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Instrução 
Normativa n° 28, de 02 de junho de 2005, baixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece ser da 
competência dos Presidentes dos Tribunais a resolução dos casos omissos relativamente à execução do Sistema 
Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos, denominado de e-DOC; CONSIDERANDO que o 
referido sistema permite o envio eletrônico de petições, dispensada a apresentação posterior dos originais ou de 
fotocópias autenticadas (art. 3°); CONSIDERANDO que, no âmbito deste Tribunal, algumas decisões têm adotado 
interpretação restritiva para a expressão “As petições, acompanhadas ou não de anexos”, constante do caput do art. 
2° da mencionada Instrução Normativa, a ensejar o nãoconhecimento do recurso, por deserto; CONSIDERANDO não 
ser lógico que a parte, podendo utilizar de meio eletrônico para interposição do recurso, seja obrigada a comparecer 
pessoalmente à Unidade Judiciária para entregar as guias de depósito recursal e de custas e outros documentos que 
entenda relevantes; CONSIDERANDO que a confiabilidade e a segurança do sistema se assentam na plena aceitação 
e no livre curso das petições e documentos protocolizados na forma prevista na citada norma; CONSIDERANDO, por 
fim, que tal entendimento está consagrado no § 1° do art. 11 da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006, na medida 
em que assegura aos documentos digitalizados a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação de 
adulteração, RESOLVE: 
Art. 1º. Esclarecer que a dispensa de apresentação posterior de originais e fotocópias autenticadas a que alude o art. 
3° da Instrução Normativa n° 28, de 02 de junho de 2005, baixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, alcança todas as 
petições, bem como seus anexos, assim entendidos quaisquer documentos que as acompanhem, incluídas guias de 
custas e de depósito recursal. 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 05 de março de 2007. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
 
 
PORTARIA Nº 032, DE 05 DE MARÇO DE 2007. 

Regula, excepcionalmente, no período de 05.03 a 04.04.2007, os horários de funcionamento e de 
atendimento externo no Posto de São Lourenço do Sul. 

A JUÍZA CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou 
portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa nº 13/2002; 
CONSIDERANDO que, no período de 05.03 a 04.04.2007, uma das servidoras em exercício no Posto de São Lourenço 
do Sul estará em gozo de férias, ficando somente um servidor em atuação; RESOLVE: 
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul das 10h às 18h, no 
período de 05.03 a 04.04.2007, excepcionalmente. 
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul, no período 
de 05.03 a 04.04.2007, das 10h às 13h e das 14h às 18h, excepcionalmente: 
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Camaquã e no Posto de 
São Lourenço do Sul, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Camaquã e São Lourenço do Sul, bem como à Secção da OAB do Rio 
Grande Sul, com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 05 de março de 2007. 
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE 
Juíza Corregedora Regional. 
 
PORTARIA Nº 033, DE 06 DE MARÇO DE 2007. 
A JUÍZA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE: 
Art. 1º Acrescer à redação do inciso II do artigo 1º, in fine, da Portaria nº 031, de 06 de fevereiro de 2007, desta 
Corregedoria, o seguinte: 
“Art. 1º (...). 
I – (...); 
II – (...), Uruguaiana (1ª e 2ª Varas do Trabalho, Serviço de Distribuição dos Feitos e Central de Mandados; 
III – (...).” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 06 de março de 2007. 
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE 
Juíza Corregedora Regional. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
PRESIDÊNCIA 
PORTARIA CONJUNTA No- 1, DE 7 DE MARÇO DE 2007 
A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E 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, com fundamento no art. 26 da Lei 
no- 11.416, de 15.12.2006, publicada no Diário Oficial da União, de 19.12.2006, resolvem: 
Art. 1o- Regulamentar os seguintes dispositivos da Lei no- 11.416, de 15 de dezembro de 2006, na forma dos anexos adiante 
especificados: 
I - Adicional de Qualificação - Anexo I; 
II - Gratificação de Atividade Externa - Anexo II; 
III - Gratificação de Atividade de Segurança - Anexo III; 
IV - Desenvolvimento na Carreira - Anexo IV. 
Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça 
Ministro CEZAR PELUSO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Ministro General de Exército MAX HOERTEL 
Presidente do Superior Tribunal Militar 
Desembargador LÉCIO RESENDE DA SILVA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES 
(LEI No- 11.416/2006, ART. 26) 
ANEXO I 
REGULAMENTO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1o- O Adicional de Qualificação - AQ, instituído pelo art. 14 da Lei no- 11.416, de 15 de dezembro de 2006, destina-se aos 
servidores das carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos 
em ações de treinamento e cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder 
Judiciário da União, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. 
§ 1o- É vedada a concessão do adicional quando o curso ou a ação de treinamento especificados em edital de concurso público 
constituírem requisito para ingresso no cargo de provimento efetivo. 
§ 2o- A concessão do adicional não implica direito do servidor para exercer atividades vinculadas ao curso ou à ação de treinamento 
quando diversas das atribuições de seu cargo efetivo.  
Art. 2o- O adicional somente é devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das Carreiras de Analista 
Judiciário, de Técnico Judiciário e de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário da União, na condição de optante pela remuneração do 
cargo efetivo. 
Art. 3o- O servidor cedido não perceberá o adicional durante o afastamento, salvo na hipótese de cessão para órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário da União e da administração pública direta do Poder Executivo Federal, na condição de optante pela 
remuneração do cargo efetivo. 
Art. 4o- Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III 
do art. 15 da Lei no- 11.416/ 2006. 
Parágrafo único. O adicional decorrente de ações de treinamento previsto no inciso V do art. 15 da Lei no- 11.416/2006 poderá ser 
percebido cumulativamente com um daqueles previstos no caput deste artigo. 
Seção II 
Das Áreas de Interesse do Poder Judiciário da União 
Art. 5o- As áreas de interesse do Poder Judiciário da União são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, 
relacionadas aos serviços de processamento de feitos; execução de mandados; análise e pesquisa de legislação, doutrina e 
jurisprudência nos vários ramos do Direito; estudo e pesquisa do sistema judiciário brasileiro; organização e funcionamento dos 
ofícios judiciais e as inovações tecnológicas introduzidas; elaboração de pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, 
de processos, e da informação; material e patrimônio; licitações e contratos; orçamento e finanças; controle interno; segurança; 
transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura, além dos vinculados a especialidades peculiares 
a cada órgão do Poder Judiciário da União, bem como aquelas que venham a surgir no interesse do serviço. 
Seção III 
Do Adicional de Qualificação decorrente de Cursos de Pós-Graduação 
Art. 6o- O Adicional de Qualificação decorrente de cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado é devido aos ocupantes 
dos cargos de provimento efetivo das carreiras de Analista Judiciário, de Técnico Judiciário e de Auxiliar Judiciário, observadas as 
áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no 
exercício do cargo em comissão ou da função comissionada, nos seguintes percentuais incidentes sobre o respectivo vencimento 
básico: 
I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de doutorado; 
II - 10% (dez por cento), em se tratando de mestrado; 
III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de especialização; 
Parágrafo único. O fato de a especialidade do cargo de provimento efetivo estar em processo de extinção não impede a percepção do 
adicional de que trata o caput. 
Art. 7o- O adicional é devido a partir da apresentação do certificado de curso de especialização ou do diploma de mestrado ou de 
doutorado, após verificado pela unidade competente o reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo Ministério da 
Educação, na forma da legislação específica. 
§ 1o- A comprovação do curso far-se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou do diploma devidamente autenticada, 
podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo seu recebimento à vista do original. 
§ 2o- Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de cursos. 
§ 3o- Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por universidades; para os expedidos por instituições não-universitárias 
deverá constar o respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. 
Art. 8o- Para o servidor que houver concluído o curso anteriormente à data da publicação da Lei no- 11.416/2006 será devido o 
adicional com efeitos financeiros a partir de 1o- de junho de 2006, desde que o respectivo certificado ou diploma já esteja averbado. 
§ 1o- Caso o servidor tenha concluído o curso em data anterior à publicação da Lei no- 11.416/2006, mas não o tenha averbado em 
seus assentamentos funcionais, o adicional será devido a partir de 1o- de junho de 2006, mediante apresentação do respectivo 
certificado ou diploma até 30 (trinta) dias, a contar da publicação do regulamento no âmbito de cada órgão. 
§ 2o- O não cumprimento do prazo estabelecido no § 1o- deste artigo sujeitará o servidor ao disposto no art. 7º. 
Art. 9o- Somente serão aceitos cursos de especialização com duração de, no mínimo, 360 horas. 
Art. 10. O servidor que se encontrar aposentado na data da publicação da Lei no- 11.416/2006 e que tenha concluído curso de 
especialização, de mestrado ou de doutorado anteriormente à sua aposentadoria, fará jus à inclusão do adicional no cálculo dos 
proventos, observado o disposto nos artigos 6o- a 9º. 
Art. 11. O pensionista cujo benefício tenha sido concedido até a data da publicação da Lei no- 11.416/2006 fará jus à inclusão do 
adicional no cálculo da pensão, desde que comprove que o respectivo instituidor havia concluído curso de especialização, de 
mestrado ou de doutorado anteriormente ao seu falecimento, se ativo, ou à sua aposentadoria, se inativo, observado o disposto nos 
artigos 6o- a 9º. 
Art. 12. O disposto nos artigos 10 e 11 aplica-se às aposentadorias e às pensões amparadas pelo art. 7o- da Emenda Constitucional 
no- 41, de 31 de dezembro de 2003 e no parágrafo único do art. 3o- da Emenda Constitucional no- 47, de 6 de julho de 2005. 
Seção IV 
Do Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento 



                                           ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.227                         
 
13 

 
 
 
Art. 13. É devido Adicional de Qualificação ao servidor ocupante de cargo efetivo que comprovadamente houver concluído 
conjunto de ações de treinamento, desde que vinculado às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou 
com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada. 
Parágrafo único. O fato de a especialidade do cargo de provimento efetivo estar em processo de extinção não impede a percepção do 
adicional de que trata o caput. 
Art. 14. Consideram-se ações de treinamento aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou a 
distância, o desenvolvimento de competências para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração. 
§ 1o- Todas as ações de treinamento custeadas pela Administração são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, 
exceto as relacionadas no § 5o- deste artigo. 
§ 2o- Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração, inclusive as realizadas antes do ingresso do servidor no 
cargo, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição ou 
profissional reconhecidos no mercado, desde que previstas no Programa Permanente de Capacitação de que trata o art. 10 da Lei no- 
11.416/2006, observado o disposto no art. 17 deste ato, no que couber. 
§ 3o- Para fins de verificação da compatibilidade do evento descrito no parágrafo anterior com o Programa Permanente de 
Capacitação, o servidor poderá fazer consulta prévia à Administração, com a antecedência mínima de 15 dias úteis do seu início. 
§ 4o- A comprovação das ações de que trata o § 2º, far-se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou da declaração de 
conclusão do evento devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo seu recebimento à 
vista do original. 
§ 5o- Não se enquadram na definição de ações de treinamento, para fins da concessão do adicional: 
I - as especificadas no § 1o- do art. 1o- deste ato; 
II - as que deram origem à percepção do adicional constante dos incisos I a III do art. 15 da Lei no- 11.416/ 2006; 
III - reuniões de trabalho e participação em comissões ou similares; 
IV - elaboração de monografia ou artigo científico destinado à conclusão de cursos de nível superior ou de especialização, de 
dissertação para mestrado e de tese para doutorado; 
V - participação em programa de reciclagem anual dos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário - área administrativa e 
da Carreira de Técnico Judiciário - área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, para fins de 
percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, a que alude o § 3o- do art. 17 da Lei no- 11.416/ 2006; 
VI - conclusão de curso de nível superior ou de pós-graduação. 
Art. 15. O adicional corresponde a 1%, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de 
ações de treinamento que totalize o mínimo de 120 horas, podendo acumular até o máximo de 3%, conforme o número de horas 
implementadas. 
§ 1o- Cada percentual de 1% do adicional será devido pelo período de 4 anos, a contar da conclusão da última ação que permitir o 
implemento das 120 horas, cabendo à Administração efetuar o controle das datas-base. 
§ 2o- As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 120 horas não serão consideradas como resíduo para a 
concessão do percentual subseqüente. 
§ 3o- O conjunto de ações de treinamento concluído após o implemento do percentual máximo de 3% observará o seguinte: 
I - as ações de treinamento serão registradas à medida que concluídas; 
II - a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da 
anterior concessão, limitada ao período que restar para completar 4 anos da conclusão desse conjunto de ações. 
Art. 16. Em nenhuma hipótese o adicional de qualificação em razão de ações de treinamento integra, como parcela própria, os 
proventos de aposentadoria e as pensões. 
Seção V 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 17. O adicional de qualificação referido no artigo 15 aplica-se somente às ações de treinamento concluídas a partir de 1o- de 
junho de 2002, data dos efeitos financeiros da Lei no- 10.475/2002. 
§ 1o- Os coeficientes implementados em razão de ações de treinamento concluídas entre 1o- de junho de 2002 e 1o- de junho de 
2006 surtirão efeitos financeiros a partir de 1o- de junho de 2006, vigendo pelo prazo de quatro anos a que alude o § 2o- do art. 15 
da Lei no- 11.416/2006, desde que comprovados na forma do § 4o- do art. 14 deste ato, dentro de 30 dias a contar da publicação do 
regulamento próprio no âmbito de cada órgão. 
§ 2o- O não cumprimento do prazo de 30 dias limitará os efeitos financeiros ao período compreendido entre a data da comprovação 
e 31/05/2010. 
§ 3o- As horas provenientes das ações de treinamento concluídas no período de 1o- de junho de 2002 a 1o- de junho de 2006 que 
sobejarem a 360 horas não serão consideradas para novo período aquisitivo. 
Art. 18. O Adicional de Qualificação integrará a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, 
nos termos do § 3o- do art. 40 da Constituição Federal. 
Art. 19. Os percentuais do Adicional de Qualificação incidirão sobre os valores constantes do Anexo IX da Lei no- 11.416/2006, 
observado quanto aos efeitos financeiros o disposto nos artigos 7º, 8º, 10, 11, 12 e 15 deste Ato, vedado, em qualquer caso, o 
pagamento do adicional com efeitos anteriores a 1o- de junho de 2006. 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES 
(LEI No- 11.416/2006, ART. 26) 
ANEXO II 
REGULAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA 
Art. 1o- A concessão da Gratificação de Atividade Externa - GAE, devida exclusivamente ao servidor ocupante do cargo de 
Analista Judiciário, Área Judiciária, Execução de Mandados das carreiras do Poder Judiciário da União, observará os critérios e 
procedimentos estabelecidos neste ato. 
Art. 2o- A Gratificação de Atividade Externa será paga, quando for o caso, cumulativamente com a indenização de transporte devida 
ao servidor. 
Art. 3o- É vedada a percepção da gratificação de que trata este ato por servidor em exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão. 
§ 1o- Ao servidor que se encontrar em exercício de função comissionada destinada, pelos órgãos do Poder Judiciário da União, 
especificamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário descrito no art. 1º, será facultado optar pela percepção da GAE ou da 
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função comissionada até que seja integralizado o vencimento básico previsto no Anexo IX da Lei no- 11.416/2006, sem prejuízo das 
atribuições relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa. 
§ 2o- Os efeitos financeiros da opção de que trata o parágrafo anterior serão retroativos a 1o- de junho de 2006, se for o caso. 
Art. 4o- A gratificação integrará a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 
3o- do art. 40 da Constituição Federal, bem como os proventos de aposentadoria e benefícios de pensão, amparados pelo art. 7o- da 
Emenda Constitucional no- 41, de 31 de dezembro de 2003 e no parágrafo único do art. 3o- da Emenda Constitucional no- 47, de 6 
de julho de 2005. 
Art. 5o- Ao Analista Judiciário, Área Judiciária, Execução de Mandados, do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios é devida a GAE a partir de 15 de dezembro de 2006. 
Parágrafo único. Ao servidor de que trata o caput deste artigo não é devida a GAE no período de 1o- de junho a 14 de dezembro de 
2006, tendo em vista o disposto no § 2o- do art. 1o- da Lei no- 10.417, de 5 de abril de 2002. 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES 
(LEI No- 11.416/2006, ART. 26) 
ANEXO III 
REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA 
Art. 1o- A percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS é devida aos servidores ocupantes dos cargos de Analista 
Judiciário e de Técnico Judiciário - Área Administrativa de que trata o § 2o- do art. 4o- da Lei no- 11.416, de 15 de dezembro de 
2006, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, desde que no efetivo desempenho dessas atividades, conforme 
atribuições do cargo descritas em regulamento expedido pelos órgãos do Poder Judiciário da União, previstos no artigo 26 da 
referida lei, observado o que a respeito dispuser o regulamento do enquadramento. 
Art. 2o- A GAS corresponde a trinta e cinco por cento do vencimento básico do servidor, vedado seu cômputo na base de cálculo de 
outras gratificações e vantagens. 
§ 1o- O percentual referido no caput deste artigo será implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte 
razão: 
I - 5% (cinco por cento), a partir de 1o- de junho de 2006; 
II - 11% (onze por cento), a partir de 1o- de dezembro de 2006; 
III - 16% (dezesseis por cento), a partir de 1o- de julho de 2007; 
IV - 21% (vinte e um por cento), a partir de 1o- de dezembro de 2007; 
V - 28% (vinte e oito por cento), a partir de 1o- de julho de 2008; 
VI - integralmente, a partir de 1o- de dezembro de 2008. 
§ 2o- O pagamento inicial da GAS independerá da participação do servidor no Programa de Reciclagem Anual de que trata o art. 
3o- deste ato. 
Art. 3o- É condição para continuidade da percepção da GAS a participação, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem 
Anual, a ser oferecido pela Administração. 
§ 1o- A reciclagem anual de que trata este artigo constará do Programa Permanente de Capacitação de cada órgão do Poder 
Judiciário da União, o qual definirá em regulamento próprio seu conteúdo e execução. 
§ 2o- Será considerado aprovado no Programa de Reciclagem Anual o servidor que obtiver aproveitamento mínimo, conforme 
definido em regulamento de cada órgão. 
§ 3o- O Programa de Reciclagem Anual deverá contemplar ações de capacitação em serviços de inteligência, segurança de 
dignitários, patrimonial, da informação, de pessoas, direção defensiva ou correlatos, obedecido o mínimo de 30 horas de aula anuais, 
além de teste de condicionamento físico. 
§ 4o- É vedado o cômputo da atividade prática de condicionamento físico na carga horária mínima anual referida no parágrafo 
anterior. 
§ 5o- Para fins de execução do Programa de Reciclagem Anual poderá o órgão do Poder Judiciário da União firmar convênio ou 
contrato com academias de formação, escolas e centros de treinamento, públicos ou privados. 
§ 6o- A participação no Programa de Reciclagem Anual de que trata este artigo não será computada para fins do adicional de 
qualificação a que se refere o inciso V do art. 15 da Lei no- 11.416, de 2006. 
Art. 4o- É vedada a percepção da gratificação de que trata este ato por servidor em exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão. 
Parágrafo único. O servidor dispensado de função comissionada ou exonerado de cargo em comissão perceberá a GAS até sua 
participação no subseqüente Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração. 
Art. 5o- A gratificação integrará a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 
3o- do art. 40 da Constituição Federal. 
Art. 6o- Não se aplica a regra de paridade constante do § 8odo art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, aos 
servidores abrangidos pelo art. 7o- da Emenda Constitucional no- 41, de 31.12.2003, por se tratar de gratificação sujeita a 
atendimento de requisitos específicos, consoante o disposto no § 3o- do art. 17 da Lei no- 11.416, de 2006. 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES 
(LEI No- 11.416/2006, ART. 26) 
ANEXO IV 
REGULAMENTO DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1o- O desenvolvimento do servidor nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário 
dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. 
Seção II 
Da Progressão Funcional 
Art. 2o- A progressão funcional consiste na movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe. 
Parágrafo único. A progressão funcional ocorrerá anualmente, na data em que o servidor completar o interstício de um ano no 
padrão em que estiver posicionado. 
Art. 3o- Terá direito à progressão funcional o servidor que apresentar desempenho satisfatório em processo de avaliação específico, 
estabelecido em regulamento de cada órgão. 
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Parágrafo único. Entende-se como desempenho satisfatório o resultado igual ou superior a setenta por cento da pontuação máxima 
da escala a ser elaborada pelo órgão, considerando-se as avaliações de desempenho funcional realizadas. 
Art. 4o- A avaliação para fins de progressão funcional abrangerá cada período de doze meses de exercício no cargo, durante os quais 
será acompanhada a atuação do servidor em relação a fatores de desempenho, previstos em regulamento de cada órgão, tais como: 
I - iniciativa; 
II - trabalho em equipe; 
III - comunicação; 
IV - autodesenvolvimento; 
V - competência técnica; 
VI - relacionamento interpessoal. 
Parágrafo único. A progressão funcional do servidor em estágio probatório observará os critérios de avaliação desse estágio 
previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. 
Seção III 
Da Promoção 
Art. 5o- A promoção consiste na movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe 
seguinte. 
Parágrafo único. A promoção ocorrerá na data em que o servidor completar o interstício de um ano da progressão funcional 
imediatamente anterior. 
Art. 6o- Terá direito à promoção o servidor que: 
I - apresentar desempenho satisfatório no processo de avaliação a que alude o art. 3º; 
II - participar, durante o período de permanência na classe, de conjunto de ações de treinamento que totalizem o mínimo de oitenta 
horas de aula, oferecido, preferencialmente, pelo órgão. 
Art. 7o- Consideram-se ações de treinamento para fins de promoção as que, de forma sistemática, por metodologia presencial ou a 
distância, possibilitam o desenvolvimento de competências para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela 
Administração. 
§ 1o- Todas as ações de treinamento custeadas pela Administração são válidas para fins de promoção. 
§ 2o- Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração, que contemplarem uma carga de, no mínimo, oito horas 
de aula, ministrada por instituição ou profissional reconhecido no mercado, desde que previstas no Programa Permanente de 
Capacitação. 
§ 3o- As ações de treinamento de que trata o parágrafo anterior deverão estar vinculadas às áreas de interesse dos órgãos do Poder 
Judiciário e às atribuições do cargo efetivo ou às atividades desempenhadas pelo servidor, quando no exercício de função 
comissionada ou de cargo em comissão. 
§ 4o- O fato de a especialidade do cargo de provimento efetivo estar em processo de extinção não impede a aplicação da regra do 
parágrafo anterior. 
§ 5o- A comprovação das ações de que trata o § 2o- far-se-á mediante apresentação de cópia de certificado ou de declaração de 
conclusão do evento, devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo seu recebimento à 
vista do original. 
§ 6o- Não se enquadram na definição de ações de treinamento, para fins de promoção: 
I - as que constituírem requisito para ingresso no cargo de provimento efetivo, especificado em edital de concurso público; 
II - as que deram origem à percepção do adicional constante dos incisos I a III do art. 15 da Lei 11.416/2006; 
III - reuniões de trabalho e participação em comissões ou similares; 
IV - elaboração de monografia ou artigo científico destinado à conclusão de cursos de nível superior ou de especialização, de 
dissertação para mestrado e de tese para doutorado; 
V - participação em programa de reciclagem anual dos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário - área administrativa e 
da Carreira de Técnico Judiciário - área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, para fins de 
percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, a que alude o § 3o- do art. 17 da Lei no- 11.416/ 2006. 
Seção IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 8o- O interstício para a progressão funcional e a promoção será computado em períodos corridos de 365 dias, da data em que 
completou o último interstício aquisitivo, ficando suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, § 1º, 
85, 86, 91, 92, 94, 95 e 96 da Lei no- 8.112, de 1990, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e faltas 
injustificadas ao serviço, sendo retomado a partir do término do impedimento. 
Parágrafo único. Ao final da licença ou do afastamento, a contagem de tempo para completar o interstício será reiniciada na data em 
que o servidor retornar ao efetivo exercício. 
Art. 9o- A progressão funcional e a promoção produzirão efeitos financeiros a partir do primeiro dia subseqüente à data em que o 
servidor houver completado o interstício de que trata o parágrafo único dos artigos 2o- e 4º. 
Parágrafo único. A progressão funcional dos servidores em estágio probatório, cujo interstício de cada 12 meses de efetivo exercício 
tenha sido concluído até 15 de dezembro de 2006, surtirá efeitos financeiros a contar dessa data, computando-se o período residual 
para nova aquisição. 
Art. 10. É assegurada a progressão funcional ao servidor que estiver em estágio probatório em 15 de dezembro de 2006, observado o 
seguinte: 
I - o servidor cumprirá as etapas de avaliação do estágio probatório constantes da regulamentação a que está vinculado, sendo 
considerada, para efeito de progressão funcional, a média das avaliações realizadas dentro de cada período de 12 meses; 
II - na hipótese do inciso anterior, o servidor com desempenho satisfatório será posicionado: 
a) se já transcorridos 12 meses de efetivo exercício, no segundo padrão do cargo; 
b) se já transcorridos 24 meses de efetivo exercício, no terceiro padrão do cargo; 
c) se já transcorridos 36 meses de efetivo exercício, no quarto padrão do cargo. 
Art. 11. Para a promoção do servidor que não estiver posicionado no primeiro padrão de cada classe em 15 de dezembro de 2006, 
será exigida carga horária referente às ações de treinamento proporcional à quantidade de anos que ainda permanecer na classe, 
desconsiderando-se, nessa contagem, os períodos iguais ou inferiores a seis meses. 
Art. 12. Do resultado da avaliação de desempenho cabe recurso, conforme definido em regulamento de cada órgão. 
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PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
PORTARIA Nº 1284, de 19 de março de 2007. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando   
que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve: 
Art. 1º. Alterar para a forma do Anexo I deste Ato, a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de 
que trata a Portaria nº 2.892, de 06.07.2006, publicada no Diário Oficial do Estado de 11.07.2006, alterada pelas Portarias nº 3156, 
de 28.07.2006 e Portaria nº 4997, de 06.11.2006, em razão da inclusão dos Cargos em Comissão e Funções Comissionadas, 
referentes a implementação a que se referem os incisos I e II do artigo 4º da Lei nº 11.436/2006, de 28.12.2006, publicada no Diário 
Oficial da União, de 29.12.2006, vinculando-os na forma do artigo 2º deste Ato; 
Art. 2º. Vincular à Assessoria Judiciária do Gabinete da Presidência, 01 cargo em comissão de ASSESSORCHEFE-CJ3; à 
Assessoria de Licitações, 01 cargo em comissão de ASSESSOR DE LICITAÇÕES-CJ3; à Secretaria da Corregedoria, 01 cargo em 
comissão de DIRETOR DE SECRETARIA DE EXECUÇÃO DE MANDADOS-CJ3; à 2ª Seção de Dissídios Individuais, 01 cargo 
em comissão de SECRETÁRIO DE SEÇÃO DISSÍDIOS-CJ3; à Secretaria de Apoio Administrativo, 01 cargo em comissão de 
DIRETOR DE SECRETARIA-CJ3; à Secretaria de Orçamento e Finanças, 01 cargo em comissão de DIRETOR DE 
SECRETARIA-CJ3; a cada um dos 36 Gabinetes de Juízes Togados do Tribunal, 01 cargo em comissão de CHEFE DE 
GABINETE DE JUIZ-CJ2; à Assessoria Jurídico-Administrativa da Secretaria de Informática, 01 cargo em comissão de 
ASSESSOR-CJ2; ao Serviço de Desenvolvimento de Sistemas, 01 cargo em comissão de DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2; ao Serviço 
de Engenharia e Arquitetura, 01 cargo em comissão de DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2; ao Serviço de Licitações e Contratos, 01 
cargo em comissão de PREGOEIRO TITULARCJ2; à Escola Judicial, 01 cargo em comissão de DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2; ao 
Gabinete da Presidência, 01 função comissionada de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FC05; ao Gabinete da Presidência, 16 
funções comissionadas de EXECUTANTE DE MANDADOS-FC05; ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, 01 
função comissionada de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FC04; às Varas do Trabalho, 128 funções comissionadas de 
AGENTE ADMINISTRATIVO-FC02; a cada um dos 19 Serviços de Distribuição de Feitos do interior do estado, 01 função 
comissionada de AGENTE ADMINISTRATIVO-FC02; a cada uma das 8 Secretarias de Turma, 01 função comissionada de 
ASSISTENTE-FC02; Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
Anexo I à Portaria nº 1284, de 19.03.2007 
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 
Cargo em comissão nº cargos Total/ nível nº cargos Total/ nível 
Secretário-Geral da Presidência-CJ4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa-CJ4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária-CJ4 1 3 1 3 
Secretário Tribunal Pleno e do Órgão Especial-CJ3 1 1 
Secretário da Corregedoria-CJ3 1 1 
Assessor de Informática-CJ3 1 1 
Assessor de Licitações-CJ3 0 1 
Secretário da Seção de Dissídios-CJ3 2 3 
Secretário de Turma-CJ3 8 8 
Assessor-Chefe-CJ3 0 1 
Assessor-CJ3 4 4 
Assessor de Juiz-CJ3 37 37 
Diretor de SecretariaCJ3 5 8 
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho-CJ3 115 174 115 180 
Diretor de Serviço-CJ2 12 15 
Pregoeiro Titular-CJ2 0 1 
Chefe de Gabinete de Juiz-CJ2 0 36 
Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos-CJ2 20 20 
Assessor-CJ2 4 36 5 77 
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO - CJ 213 260 
Funções Comissionadas nº cargos Total/ nível nº cargos Total/ nível 
Secretário do Gabinete DGCA-FC05 1 1 
Secretário do Gabinete DGCJ-FC05 1 1 
Assistente Administrativo-FC05 226 227 
Coordenador-FC05 6 6 
Executante de Mandados-FC05 191 425 207 442 
Chefe de Seção-FC04 64 64 
Assistente-Chefe de Setor-FC04 26 26 
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho-FC04 7 7 
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral-FC04 1 1 
Assistente-Chefe da Central de Mandados-FC04 1 1 
Assistente Administrativo -FC04 34 133 35 134 
Assistente de Diretor de Secretaria-FC02 104 104 
Assistente-FC02 127 141 
Agente Administrativo-FC02 0 147 
Secretário Especializado-FC02 75 75 
Secretário Especializado Vara-FC02 105 105 
Secretário Especializado de Juiz Substituto-FC02 52 52 
Secretário de Audiência-FC02 109 103 
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Agente Especializado-FC02 13 585 13 740 
Auxiliar Especializado-FC01 42 42 
Executante-FC01 18 60 18 60 
TOTAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC 1.203 1.376 
TOTAL GERAL 1.416 1.636 
 
 
Portaria nº 1285, de 19 de março de 2007 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando   
que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve: 
Art. 1º. Alterar a nomenclatura dos cargos em comissão e funções comissionadas constante da Tabela de Cargos e Funções deste 
Tribunal, conforme discriminação abaixo: 
NOMENCLATURA ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL 
Quant Cargos em Comissão Quant. Cargos em Comissão 
01 Diretor de Secretaria de Exec de Mandados-CJ3 01 Assessor Administrativo-CJ3 
NOMENCLATURA ANTERIOR NOMENCLATURA ATUAL 
Quant Funções Comissionadas Quant. Funções Comissionadas 
13 Agente Administrativo-FC02 13 Secretário Especial. de Juiz Subst-FC02 
19 Agente Administrativo-FC02 19 Assistente de Diretor de SDF-FC02 
11 Assistente-FC02 (1956-2003-000-04-00-8) 11 Assistente de Diretor de Secretaria-FC02 
12 Assistente-FC02 (1956-2003-000-04-00-8) 12 Secretário de Audiência-FC02 
10 Assistente-FC02 (1956-2003-000-04-00-8) 10 Secretário Especializado de Vara-FC02 
34 Assistente-FC02 (1956-2003-000-04-00-8) 34 Secretário Especial. de Juiz Subst-FC02 
Art. 2º. Vincular os cargos em comissão e funções comissionadas referidas no artigo anterior na forma do Anexo I do presente Ato; 
Art. 3º. A presente alteração não gera aumento de despesa; 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
Anexo I Portaria nº 859 de 28 de fevereiro de 2007. 
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
Cargos em Comissão Vinculada à(s) 
01 Assessor Administrativo-CJ3 Secretaria da Corregedoria 
Funções Comissionadas Vinculada à(s) 
19 Assistente de Diretor de SDF-FC02 Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Gravataí 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul 
Taquara, Uruguaiana 
11 Assistente de Diretor de Secretaria-FC02 Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Estancia Velha 1ª Gramado, Ijuí, Palmeira das 
Missões, Rosário do Sul, Santiago, São Gabriel, Três Passos 
12 Secretário de Audiência-FC02 Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Estancia Velha 1ª Gramado, Ijuí, Palmeira das Missões, 
Rosário do Sul, Santiago, São Gabriel, Três Passos, Triunfo 
10 Secretário Especializado de Vara-FC02 Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Estancia Velha Ijuí, Palmeira das Missões, Rosario 
do Sul Santiago, São Gabriel, Três Passos 
34 Secretário Especial. de Juiz Subst.-FC02 2ª Bento Gonçalves, 2ª Cachoeirinha, 1ª, 2ª Canoas Carazinho, 1ª, 2ª, 4ª Caxias do Sul, 
Estancia Velha 2ª Gramado, Guaíba, Lajeado, Montenegro 3ª, 4ª, 5ª Novo Hamburgo, Frederico Westphalen 2ª Passo Fundo, 1ª, 3ª, 
4ª Pelotas, 1ª, 2ª Rio Grande 2ª, 3ª São Leopoldo, 1ª, 3ª Sapiranga, 2ª, 3ª Santa Cruz do Sul, 1ª, 2ª, 3ª Taquara, Torres, Viamão. 
 
PORTARIA Nº 06/2007 
Limita a área de atuação do grupo terceirizado de apoio. 
O JUIZ DIRETOR DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições e em razão de decisão 
unânime dos magistrados presentes à reunião realizada na Direção do Foro no dia 13 de março de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º - A remessa de processos, petições e documentos devolvidos no Protocolo Central por advogados e/ou partes, 
assim como petições e demais documentos entregues no Serviço de Distribuição dos Feitos não mais será realizada 
pelo grupo terceirizado de apoio, ficando tal atividade reservada aos servidores das diversas Varas designados para tal 
fim por suas respectivas chefias. 
Art 2º - O recolhimento dos documentos deverá ser realizado pelas Varas no mínimo uma vez por dia e antes das 10h, 
abertura do expediente externo do protocolo, visando evitar a acumulação de documentos protocolados em mais de um 
dia. 
Art. 3º - Exceções tais como inusitado volume poderão ser abertas, a critério das chefias do Serviço de Distribuição 
dos Feitos e do Protocolo, sempre com acompanhamento de servidor. 
Art. 4º - Os demais serviços que antes eram atendidos pelo grupo de apoio terceirizado ficam mantidos. 
Registre-se. 
Publique-se. 
Porto Alegre, 19 de março de 2007. 
Raul Zoratto Sanvicente 
Juiz Diretor do Foro de Porto Alegre 
 
PORTARIA nº 1440, de 23 de março de 2007 
O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 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: 
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Art. 1º. ALTERAR para a forma do anexo I deste Ato, a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, 
de que trata a Portaria nº 1284, com as alterações constantes da Portaria nº 1285, ambas emitidas em 19.3.2007 e publicadas no 
Diário Oficial do Estado de 20.3.2007, para INCLUIR 01 cargo em comissão de DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2, e 02 funções 
comissionadas de AGENTE ADMINISTRATIVO-FC02, referentes à implementação a que se referem os incisos I e II do artigo 4º 
da Lei nº 11.436 de 28.12.2006, publicada no Diário Oficial da União de 29.12.2006; 
Art. 2º. ALTERAR a nomenclatura das duas funções comissionadas referidas no artigo anterior, passando a denominarem-se 
SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ SUBSTITUTO-FC02; 
Art. 3º. VINCULAR ao Serviço de Administração de Pessoal da Secretaria de Recursos Humanos, o cargo em comissão de 
DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2, referido no artigo 1º ; VINCULAR à Secretaria da Corregedoria Regional as 02 funções 
comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ SUBSTITUTO-FC02, referidas no artigo 2º deste ato; 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
Anexo I à Portaria nº 1440, de 23.03.2007 
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 
Cargo em comissão nº cargos Total/ nível nº cargos Total/ nível 
Secretário-Geral da Presidência-CJ4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa-CJ4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária-CJ4 1 3 1 3 
Secretário Tribunal Pleno e do Órgão Especial-CJ3 1 1 
Secretário da Corregedoria-CJ3 1 1 
Assessor de Informática-CJ3 1 1 
Assessor Administrativo-CJ3 0 1 
Assessor de Licitações-CJ3 1 1 
Secretário da Seção de Dissídios-CJ3 3 3 
Secretário de Turma-CJ3 8 8 
Assessor-Chefe-CJ3 1 1 
Assessor-CJ3 4 4 
Assessor de Juiz-CJ3 37 37 
Diretor de SecretariaCJ3 8 7 
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho-CJ3 115 180 115 180 
Diretor de Serviço-CJ2 15 16 
Pregoeiro Titular-CJ2 1 1 
Chefe de Gabinete de Juiz-CJ2 36 36 
Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos-CJ2 20 20 
Assessor-CJ2 5 77 5 78 
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO - CJ 260 261 
Funções Comissionadas nº cargos Total/ nível nº cargos Total/ nível 
Secretário do Gabinete DGCA-FC05 1 1 
Secretário do Gabinete DGCJ-FC05 1 1 
Assistente Administrativo-FC05 227 227 
Coordenador-FC05 6 6 
Executante de Mandados-FC05 207 442 207 442 
Chefe de Seção-FC04 64 64 
Assistente-Chefe de Setor-FC04 26 26 
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho-FC04 7 7 
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral-FC04 1 1 
Assistente-Chefe da Central de Mandados-FC04 1 1 
Assistente Administrativo -FC04 35 134 35 134 
Assistente de Diretor de Secretaria-FC02 104 115 
Assistente de Diretor de SDF 0 19 
Assistente-FC02 141 74 
Agente Administrativo-FC02 147 115 
Secretário Especializado-FC02 75 75 
Secretário Especializado Vara-FC02 105 115 
Secretário Especializado de Juiz Substituto-FC02 52 101 
Secretário de Audiência-FC02 103 115 
Agente Especializado-FC02 13 740 13 742 
Auxiliar Especializado-FC01 42 42 
Executante-FC01 18 60 18 60 
TOTAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC 1.376 1.378 
TOTAL GERAL 1.636 1.639 
 
 
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
PORTARIA Nº 1477, DE 26 DE MARÇO DE 2007. 
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 08583-1989-000-04-00-7 e do Expediente TRT 4ª M.A. nº 02120-2003-000-04-00-0, 
resolve ALTERAR a lotação do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, constante da Portaria nº 825/2007, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 02.03.2007, tendo em vista a edição da Lei nº 11.436, de 28.12.2006, publicada no Diário Oficial da 
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União de 29.12.2006, para incluir 07 (sete) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa e 02 (dois) 
cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Operação de Computadores. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
ANEXO À PORTARIA Nº 1477/2007 
ESTRUTURA ATUAL DO QUADRO DE PESSOAL DO TRT DA 4ª REGIÃO APÓS A INCLUSÃO DE 9 (NOVE) 
CARG0S EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 11.436/2006 (40% NESTE EXERCÍCIO) CARREIRA/CARGO 
ÁREA ESPECIALIDADE TOTAL DE CARGOS SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 
Judiciária - 615 615 
Judiciária EXECUÇÃO DE MANDADOS 207 207 
Administrativa - 162 162 
Administrativa CONTABILIDADE 11 11 
Apoio Especializado MÉDICO 5 5 
Apoio Especializado ARQUITETURA 2 2 
Apoio Especializado ENGENHARIA 3 3 
Apoio Especializado ODONTOLOGIA 4 4 
Apoio Especializado ECONOMIA 2 2 
Apoio Especializado BIBLIOTECONOMIA 2 2 
ANALISTA JUDICIÁRIO 
Apoio Especializado ANÁLISE DE SISTEMAS 10 10 
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO 1023 1023 
Administrativa - 1548 1555 
Apoio Especializado ENFERMAGEM 3 3 
Apoio Especializado OPERAÇÃO DE COMPUTADORES 12 14 
Apoio Especializado PROGRAMAÇÃO 12 12 
Serviços Gerais SEGURANÇA E TRANSPORTE 169 169 
Serviços Gerais DESENHO TÉCNICO 2 2 
Serviços Gerais TELEFONIA 10 10 
Serviços Gerais PORTARIA 3 3 
Serviços Gerais MECÂNICA 4 4 
Serviços Gerais TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE 6 6 
Serviços Gerais CARPINTARIA E MARCENARIA 8 8 
Serviços Gerais ARTES GRÁFICAS 4 4 
TÉCNICO JUDICIÁRIO 
Serviços Gerais ESTRUTURA DE OBRAS E METALURGIA 7 7 
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 1788 1797 
Serviços Gerais - 95 95 
Serviços Gerais MECÂNICA 1 1 
Serviços Gerais TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE 1 1 
Serviços Gerais CARPINTARIA E MARCENARIA 1 1 
AUXILIAR JUDICIÁRIO 
Serviços Gerais ARTES GRÁFICAS 2 2 
TOTAL DE CARGOS DA CARREIRA DE AUXILIAR JUDICIÁRIO 100 100 
TOTAL GERAL DE CARGOS 
 

 
R E S O L U Ç Õ E S  

 
 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2007 
O ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão ordinária realizada 
nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por unanimidade de votos, RESOLVEU: 
Art. 1º Alterar a redação do artigo 1º da Resolução Administrativa nº 15/2006, que passa a ser a seguinte: “ Art. 1º Nos 
processos em que forem interpostos recursos de revista, protocolados a partir de 07/12/2006, excluídos aqueles em 
que figurem como parte pessoa jurídica de direito público, antes do despacho de que trata o § 1º do artigo 896 da CLT, 
as partes, por seus advogados, serão intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse quanto à 
realização de audiência com vista à conciliação do feito.” 
Art. 2º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Dou fé. Porto Alegre, 05 de março de 2007. Lenita Dandolini, Secretária substituta do Tribunal Pleno e do Órgão 
Especial.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2007 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 353, de 22 de 
janeiro de 2007, transferiu para a União ou para a VALEC– Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conforme o 
caso, as ações judiciais em que figura como parte ou interessada a Rede Ferroviária Federal – RFFSA; 
CONSIDERANDO que a Advocacia-Geral da União, por meio do Ofício nº 01.038/2007/PRU4/RS-AGU, assinado pelo 
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Exmo. Procurador Regional da União na 4ª Região, requereu expressamente a suspensão, por sessenta dias, da 
tramitação dos processos em que a RFFSA figure como parte ou interessada, 
CONSIDERANDO os termos da Resolução Administrativa nº 1207/2007, aprovada pelo Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho, em 15 de fevereiro de 2007, que determinou a suspensão, por sessenta dias, da tramitação dos processos 
em que a RFFSA figure como parte ou interessada, 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, determinar a suspensão, no âmbito da 4ª Região, da tramitação dos 
processos em que a RFFSA figure como parte ou interessada, pelo prazo de 60 dias, a partir da publicação desta 
Resolução Administrativa. 
Dou fé. Porto Alegre, 05 de março de 2007. Lenita Dandolini, Secretária substituta do Tribunal Pleno e do Órgão 
Especial.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2007 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão plenária e extraordinária realizada nesta data, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVEU, por maioria de votos, aprovar o Regulamento da Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, nos termos que seguem: 
REGULAMENTO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 4ª REGIÃO 
CAPÍTULO I 
DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL. 
Art. 1º. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é órgão integrante da estrutura administrativa da 
instituição, vinculada à Presidência do Tribunal, devendo reger-se pelas disposições deste Regulamento. 
CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES DA ESCOLA JUDICIAL 
Art. 2º. A Escola Judicial do TRT da 4ª Região é uma entidade sem fins lucrativos, com autonomia didático-científica, participante 
do sistema integrado de formação da magistratura do trabalho previsto no artigo 19 do Estatuto da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT-TST) e que tem como objetivos e atribuições institucionais: 
I - acompanhar a seleção e promover a formação dos magistrados no período inicial das suas investiduras, cabendo-lhe planejar, 
organizar e executar todas as ações práticas e atividades acadêmicas, culturais e científicas necessárias para tanto; 
II – planejar e promover as ações voltadas à formação continuada e ao aprimoramento profissional e científico de todos os 
magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição; 
III – planejar e promover, em conjunto com a Seção de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal, as atividades 
de ensino permanente e de capacitação profissional dos servidores; 
IV – dirigir e editar a Revista do Tribunal, outros periódicos relacionados com as finalidades da escola e trabalhos de interesse 
jurídico; 
V - promover a formação de conhecimento científico de administração judiciária e a preparação para a execução de gestão por 
planejamento; 
VI – colaborar na aferição do desempenho dos magistrados para fins de promoção por merecimento. 
Parágrafo Único. No desempenho das atividades previstas neste artigo, a Escola atuará norteada pelos princípios que valorizam a 
formação integral, multidisciplinar e ética no exercício da função jurisdicional, a independência do magistrado, o pluralismo de 
idéias e a reflexão permanente acerca do papel da magistratura na sociedade e do impacto da atuação do Poder Judiciário no 
processo de desenvolvimento do país. 
Art. 3º. Para a consecução dos seus objetivos, a Escola deverá manter intercâmbio com as demais escolas judiciais instituídas no 
âmbito de outros tribunais e poderá manter convênios com instituições nacionais e internacionais assemelhadas, além de entidades e 
instituições públicas e privadas. 
Art. 4º. A Escola deverá manter sistemas de avaliação das atividades que desenvolver, visando ao acompanhamento dos resultados 
da sua atuação institucional e à apresentação desses resultados, quando solicitados, ao Órgão Especial ou, quando for o caso, ao 
Tribunal Pleno. 
Art. 5º. A Escola será mantida e as suas atividades custeadas com dotações constantes do orçamento do Tribunal, observadas as 
ações orçamentárias correspondentes à natureza das despesas a serem realizadas. 
Parágrafo único. Para a consecução das suas atividades finalísticas de formação, capacitação, pesquisa e aperfeiçoamento, a Escola 
Judicial utilizará recursos do programa orçamentário do Tribunal, previstos, entre outros, na ação denominada “Capacitação de 
Recursos Humanos”. 
Art. 6º. As atividades desempenhadas por qualquer dos juízes da 4ª Região junto à Escola Judicial constituem atribuições 
administrativas inerentes ao cargo, sendo insuscetíveis de remuneração em separado, ressalvado o direito ao ressarcimento de 
despesas e à indenização de diárias de viagem, na forma legal. 
Art. 7º. Para viabilizar trabalhos de preparação e de execução de atividades de formação inicial ou de aperfeiçoamento (formação 
continuada), envolvendo tarefas que, dada a natureza ou a extensão, demandem especial dedicação do magistrado, poderá a Escola, 
por deliberação do seu Conselho Consultivo, encaminhar ao Órgão Especial do Tribunal, por intermédio do Presidente, solicitação 
de afastamento temporário do juiz das atividades normais de jurisdição. 
CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 8º. A Escola funcionará com a seguinte estrutura: 
I - o Diretor; 
II - o Conselho Consultivo; 
III - o Coordenador Acadêmico; 
IV - a Secretaria Executiva; 
V - o Serviço de Formação e Aperfeiçoamento; 
VI - o Serviço de Documentação e Pesquisa. 
Art. 9º. O Diretor da Escola será eleito pelo Tribunal Pleno dentre os Juízes do Tribunal, observado o disposto no Regimento 
Interno. 
Art. 10. O Conselho Consultivo será composto pelo Diretor, que o presidirá, e por mais 8 (oito) magistrados, ativos ou inativos, de 
primeiro e segundo graus de jurisdição, que serão eleitos pelo Tribunal Pleno para exercerem mandatos em período coincidente com 
o do Diretor, permitida a recondução. 
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Parágrafo único. Não poderão integrar o Conselho Consultivo da Escola Judicial os Juízes do Trabalho que estiverem ainda no 
período de vitaliciamento. 
Art. 11. Na primeira reunião que realizar após a eleição, o Conselho Consultivo escolherá, dentre os seus membros, aquele que 
exercerá as atribuições de Coordenador Acadêmico. 
Art. 12. A administração da Escola contará com a lotação de três cargos comissionados de Carreira Judiciária (CJ-2) e das Funções 
Comissionadas (FCs) que forem necessárias para a consecução dos objetivos da Escola, atribuídas a servidores indicados pelo 
Diretor. 
Parágrafo 1º. Os servidores designados para os cargos comissionados de Carreira Judiciária (CJs) aqui previstos exercerão os 
encargos respectivos de Secretário-Executivo da Escola Judicial, de Assessor-Chefe do Serviço de Formação e Aperfeiçoamento e 
de Assessor-Chefe do Serviço de Documentação e Pesquisa, observado o disposto nas Seções IV e V, do Capítulo IV, deste 
Regulamento. 
Parágrafo 2º. O Presidente do Tribunal, mediante solicitação do Diretor, poderá designar outros servidores do quadro de pessoal 
para exercerem funções na Escola Judicial, visando a assegurar a organização, implantação e desenvolvimento dos seus serviços. 
CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DA ESCOLA JUDICIAL 
SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA DO DIRETOR 
Art. 13. Compete ao Diretor: 
I – superintender as atividades da Escola e dirigir os seus serviços; 
II - aprovar, ouvido o Conselho Consultivo, em articulação com a Corregedoria Regional, a programação do Curso de Formação 
Inicial – Módulo Regional - dos juízes em período de estágio probatório; 
III – elaborar, ouvido o Conselho Consultivo, a programação de atividades de formação continuada a serem oferecidas aos 
magistrados da 4ª Região, observadas, no que couber, as disposições integrantes do Capítulo III do Estatuto da ENAMAT-TST; 
IV – propor ao Conselho Consultivo, com o auxílio do Coordenador Acadêmico, a organização acadêmica interna da Escola e a 
instituição de departamentos ou coordenadorias, fixando-lhes as respectivas atribuições; 
V – solicitar à Administração do Tribunal as providências que forem necessárias para o custeio de despesas das atividades da 
Escola; 
VI – coordenar, juntamente com a Comissão da Revista, as atividades ligadas à edição e à publicação da Revista do Tribunal; 
VII - representar a Escola Judicial perante instituições congêneres nacionais e estrangeiras e outras entidades públicas e privadas e 
manter os contatos com conferencistas, expositores e debatedores de eventos da Escola, podendo delegar estas atribuições a 
qualquer um dos membros do Conselho Consultivo quando for conveniente ou necessário para a consecução de uma atividade 
específica; 
VIII - propor a celebração de convênios, contratos e parcerias com entidades públicas e privadas; 
IX - criar, modificar e extinguir núcleos de estudos especiais e comissões de trabalho da Escola, ouvido o Conselho Consultivo. 
SEÇÃO II 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO CONSULTIVO 
Art. 14. Compete ao Conselho Consultivo: 
I - opinar a respeito das matérias previstas no item VI, do art. 2º, e nos itens II, III, IV, VIII e IX do art. 13 deste Regulamento, bem 
como sobre outros assuntos e projetos de interesse da Escola, sempre que solicitado pelo Diretor; 
II – dar parecer ao Órgão Especial do Tribunal sobre os pedidos de afastamento de magistrados para freqüência a cursos externos de 
aperfeiçoamento, de duração prolongada, formulados com base no artigo 73, inciso I, da Lei Complementar n.35/79, observado o 
regramento instituído pela Resolução Administrativa nº 02/98, do Tribunal Regional; 
III - formar Comissão composta por 3 (três) dos seus integrantes, na qual deverão participar pelo menos 2 (dois) juízes efetivos do 
Tribunal, para zelar pelo planejamento, edição e publicação da Revista do Tribunal; 
IV - apresentar ao Diretor, por intermédio de qualquer um dos Conselheiros, sugestões de atividades da Escola; 
V – aprovar o sistema de remuneração de professores, orientadores, debatedores e conferencistas externos convidados para atuar nas 
atividades da Escola, observadas as normas legais cabíveis e as orientações administrativas pertinentes ao controle de execução da 
despesa pública; 
VI – aprovar, por sugestão do Diretor ou de qualquer dos seus membros, a criação, modificação ou extinção de departamentos ou de 
núcleos de estudos especiais da Escola; 
VII - supervisionar a aplicação dos recursos destinados à Escola e aconselhar o Diretor no planejamento da execução das dotações 
de capacitação de recursos humanos. 
Parágrafo único. O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor ou por deliberação de quatro conselheiros, 
funcionando com a presença mínima de 5 (cinco) Conselheiros. 
SEÇÃO III 
DA COMPETÊNCIA DO COORDENADOR ACADÊMICO 
Art. 15. Compete ao Coordenador Acadêmico: 
I – superintender a elaboração dos programas e as atividades docentes dos cursos de formação inicial e continuada; 
II - substituir o Diretor nos seus afastamentos e impedimentos; 
III – auxiliar o Diretor, sempre que solicitado, na execução das atividades da Escola e na preparação de programas e eventos  
acadêmicos. 
SEÇÃO IV 
DA SECRETARIA DA ESCOLA 
Art. 16. Compete à Secretaria-Executiva da Escola: 
I - prover o apoio e dirigir os serviços necessários à execução das atividades da Escola, bem como zelar pela organização dos seus 
arquivos, bancos de dados e material permanente; 
II – auxiliar o Diretor, os membros do Conselho Consultivo e os coordenadores de programas da Escola nas suas atividades; 
III – promover, sob a orientação do Diretor, a organização do calendário de atividades, o agendamento, a divulgação e organização  
de eventos e cursos da Formação Inicial e Permanente; 
IV – manter contato e zelar pela interatividade permanente da Escola com os demais órgãos, setores e serviços do Tribunal e de 
outros órgãos e entidades, na execução de ações voltadas à capacitação profissional de magistrados e servidores; 
V - solicitar e acompanhar os serviços gerais de manutenção e conserto e requisição de equipamentos da Escola; 
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VI - estabelecer, sob a orientação do Diretor, contatos com entidades diversas, visando à troca de experiências, eventos conjuntos, 
parcerias e divulgação dos eventos realizados pela Escola, acompanhar e divulgar os convênios estabelecidos entre o Tribunal, 
Escola Judicial e entidades diversas; 
VII – efetuar matrícula e receber inscrições, elaborar listas de presença, controle de freqüência, preencher e emitir certificados dos 
cursos e eventos da Formação Inicial, Complementar e Permanente, bem como arquivar e zelar pelos arquivos das listas de 
presença; 
VIII - remeter revistas e outras publicações aos magistrados, bem como a programação da Escola; 
IX - divulgar as reuniões, atividades e trabalhos desenvolvidos pela Escola; 
X- efetuar o controle das despesas realizadas pela Escola; 
XI – providenciar, juntamente com a Seção de Juízes, quando for deliberado pelo Tribunal, as convocações de magistrados para 
participar dos eventos e cursos junto à Escola ou outros órgãos e entidades; 
XII – realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor ou pelo Conselho Consultivo. 
SEÇÃO V 
DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 
Art. 17. Ficam instituídos na estrutura organizacional do Tribunal, como órgãos integrantes da Escola, o Serviço de Formação e 
Aperfeiçoamento da Escola Judicial e o Serviço de Documentação e Pesquisa, que atuarão sob a supervisão do Diretor e de acordo 
com as orientações do Conselho Consultivo. 
SEÇÃO VI 
DA COMPETÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ESCOLA 
JUDICIAL 
Art. 18. O Serviço de Formação e Aperfeiçoamento da Escola Judicial é o órgão administrativo de apoio das atividades de 
acompanhamento e de formação inicial e continuada da Escola, e que atuará através das seguintes coordenações: 
I – coordenação de formação inicial dos magistrados; 
II - coordenação de formação continuada dos magistrados; 
III - coordenação de capacitação e desenvolvimento de pessoal. 
Art. 19. Atuarão junto ao Serviço de Formação e Aperfeiçoamento da Escola Judicial: 
I - O Centro de Estudos Judiciários, ao qual caberá: 
(a)promover e difundir o estudo, o planejamento e a pesquisa de Administração Judiciária; 
(b) promover reuniões, seminários e debates sobre o desempenho e a funcionalidade da estrutura judiciária trabalhista da 4ª Região, 
dos seus Juízes e dos seus serviços; 
(c)promover o planejamento e propor ações tendentes a dar continuidade ao Movimento pela Conciliação instituído pelo Conselho 
Nacional de Justiça, de modo a auxiliar o TRT na implementação das recomendações baixadas sobre a matéria por aquele órgão ou 
pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
(d) promover pesquisas, estudos e eventos que contribuam para a análise e o aprimoramento dos serviços judiciários; 
(e) manter e promover a análise e a difusão de indicadores judiciários, bem como o material de pesquisa sobre o assunto; 
(f)realizar outras atividades pertinentes à sua finalidade. 
II - O Centro de Pedagogia e Psicologia, ao qual caberá: 
(a)contribuir para a elaboração, execução e avaliação dos trabalhos relativos ao levantamento de necessidades do público-alvo da 
Escola; 
(b)prestar apoio ao Coordenador-Acadêmico e aos demais coordenadores de programas da Escola na organização e na avaliação de 
atividades pedagógicas; 
(c)aconselhar e orientar a Escola na atividade de planejamento e estudos pertinentes ao ensino e à aprendizagem de juízes e 
servidores; 
(d)prestar apoio ao juiz do trabalho na sua prática profissional por meio de estímulo à reflexão acerca da dimensão subjetiva 
presente no exercício da função; 
(e)contribuir nas ações pertinentes à consolidação da identidade da Escola. 
SEÇÃO VII 
DA COMPETÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DA ESCOLA JUDICIAL. 
Art. 20. O Serviço de Documentação e Pesquisa da Escola Judicial compreenderá as seguintes atividades: 
I - a Biblioteca do Tribunal; 
II - a Comissão da Revista e Outras Publicações do Tribunal. 
Art. 21. A Biblioteca do Tribunal e o pessoal a ela atualmente vinculado passarão a integrar a estrutura da Escola Judicial, mantidas 
as atribuições e atividades desempenhadas, cabendo-lhe também: 
(a)manter, organizar e atualizar, ouvida a Comissão da Revista, o acervo bibliográfico de obras adquiridas por requisição ou 
recebidas por doação pela Escola Judicial; 
(b) conservar, gerir, divulgar e difundir os estudos e as publicações produzidas no âmbito das atividades da Escola Judicial; 
(c)coordenar, realizar e divulgar os serviços de pesquisa bibliográfica automatizada ou manual; 
(d)colaborar, no âmbito de suas funções, com os demais órgãos e setores da Escola Judicial, com os integrantes do Conselho 
Consultivo, corpo docente e formadores da Escola; 
(e)processar e disponibilizar material audiovisual proveniente de eventos da Escola Judicial; 
(f)desempenhar, no âmbito das suas atribuições, outras funções que forem solicitadas pelo Diretor ou pelo Conselho Consultivo. 
Art. 22. A Comissão da Revista e Outras Publicações do Tribunal, constituída na forma prevista no art. 14, item III, deste 
Regulamento, terá como atribuições: 
I - selecionar trabalhos doutrinários, jurisprudência, legislação e registros de atos de interesse da Justiça do Trabalho, para 
divulgação por meio da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dos boletins impressos ou eletrônicos de sua 
jurisprudência; 
II - manter entendimentos com autoridades e instituições, quando necessário, com vista à publicação e à divulgação da Revista ou de 
outros boletins da jurisprudência do Tribunal. 
Parágrafo único. O trabalho de organização e revisão do material escolhido para publicação será realizado pelo pessoal vinculado à 
Escola Judicial e, quando necessário, contará com a colaboração de outros servidores do Quadro da Secretaria do Tribunal, que 
serão colocados à disposição para prestarem auxílio nessas tarefas por solicitação da Comissão da Revista. 
CAPÍTULO V 
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. 
Art. 23. Tão logo efetivada a designação dos juízes que integrarão o Conselho Consultivo, conforme o procedimento do artigo 10 
deste Regulamento, o Diretor da Escola, no prazo de 10 dias, convocará o Colegiado para as seguintes providências e deliberações: 
I – definição do plano de trabalho e respectivo cronograma para a elaboração do programas, disciplinas e demais atividades docentes 
do Curso de Formação Inicial Regional; 
II – definição de ações ligadas às atividades de formação continuada a serem oferecidas aos magistrados da Região, conforme 
proposta preliminar a ser apresentada pelo Diretor, nos termos do art. 13, III, deste Regulamento; 
III – definição sobre a organização e as atribuições principais das Coordenações de Formação e Capacitação instituídas no art. 17 
deste Regulamento, bem como a indicação dos respectivos Juízes-Coordenadores; 
IV – outros assuntos pertinentes à fase de implantação institucional da Escola Judicial que, a juízo do Diretor, reclamem audiência 
ao Conselho. 
Art. 24. Fica extinta a Comissão da Revista de que trata o artigo 218 do Regimento Interno do Tribunal, preservados, até o final, os 
mandatos dos seus membros atuais, que exercerão, nesse ínterim, as atribuições previstas no art. 22 deste Regulamento. 
Art. 25. O Diretor da Escola Judicial, ouvido o Conselho Consultivo, manterá entendimentos e realizará estudos em conjunto com a 
Corregedoria Regional, visando à inserção gradativa da Escola e dos juízes coordenadores ou docentes do Curso de Formação 
Inicial no processo de acompanhamento e vitaliciamento de juízes em estágio probatório. 
Art. 26. Caberá ao Diretor da Escola Judicial implementar as providências e os contatos necessários para incluir, dentre as ações de 
implantação institucional da Escola, a organização e o funcionamento do Centro de Estudos Judiciários e do Centro de Pedagogia e 
Psicologia instituídos no art. 19 deste Regulamento. 
Art. 27. Para a efetivação do disposto no art. 21, “caput”, deste Regulamento, fica extinto o “Setor de Documentação”, atualmente 
vinculado à estrutura da Direção Geral da Coordenação Judiciária do Tribunal. 
Art. 28. Caberá à Direção Geral da Coordenação Administrativa do Tribunal e aos seus respectivos serviços a adoção das 
providências necessárias à implantação da estrutura física para o funcionamento das unidades administrativas da Escola Judicial 
criadas neste Regulamento. 
Art. 29. Este Regulamento entrará em vigor na data da publicação de sua aprovação pelo Tribunal Regional do Trabalho, revogadas 
as disposições em contrário. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Paulo José da Rocha, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Mario 
Chaves, Pedro Luiz Serafini, João Ghisleni Filho, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira, Maria Helena Mallmann, Ana  
Luiza Heineck Kruse, Milton Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Leonardo Meurer Brasil, Cleusa Regina Halfen, Ricardo 
Luiz Tavares Gehling, Maria Beatriz Condessa Ferreira, Vanda Krindges Marques, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Denise Maria de 
Barros, Ione Salin Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, José Felipe Ledur, Flávia Lorena Pacheco, João 
Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas e Beatriz Renck, sob a presidência do Exmo. Juiz Denis Marcelo de Lima Molarinho, 
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. André Luis Spies. 
Dou fé. Porto Alegre, 26 de março de 2007. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 

E D I T A I S  

 
EDITAL 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Excelentíssimos 
Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região: I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a 2ª Vara do 
Trabalho de Caxias do Sul, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos interessados, a partir 
da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da 
Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do 
prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 20 de março de 2007. Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz-Presidente. 
 
 
EDITAL 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Excelentíssimos 
Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região: I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a 1ª Vara do 
Trabalho de Passo Fundo, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos interessados, a partir 
da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da 
Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do 
prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 20 de março de 2007. Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz-Presidente 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – 2006 
EDITAL DE 2O DE MARÇO DE 2007 ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO E COMUNICAÇÃO DA 
DATA DA PROVA DA 2ª FASE – PROVA DISSERTATIVA TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 
que a Exma. Juíza Denise Pacheco foi designada para compor a Comissão Examinadora da Prova Dissertativa – 2ª 
Fase do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 4ª Região (ad referendum do 
Órgão Especial), como suplente do Dr. Darcy Carlos Mahle, em face do impedimento do Exmo. Juiz João Alfredo 
Borges Antunes de Miranda. Além disso, a Comissão Examinadora da Prova Dissertativa fixou a data da Prova da 2ª 
Fase do Concurso, a ser realizada no dia 15 de abril de 2007, às 14 horas, no prédio “E” das Faculdades Porto-
Alegrenses (FAPA), situada na Av. Manoel Elias, 2001, Morro Santana, Porto Alegre-RS. Em 20 de março de 2007. 
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DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região e da Comissão do Concurso 
 
 

D I V E R S O S  

 
 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2007 
Altera a Instrução Normativa nº 11 INSS/PRES, de 20 de setembro de 2006. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
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Lei nº 8.212, de 24/7/1991, e alterações; 
Lei nº 8.213, de 24/7/1991, e alterações; 
Lei nº 11.301, de 10/5/2006; 
Lei nº 11.368, de 9/11/2006; 
Decreto nº 3.048, de 6/5/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, e alterações; 
Decreto nº 5.844, de 13/7/2006; 
Decreto nº 5.872, de 8/8/2006; 
Parecer MPS/CJ/ nº 39, de 31/3/2006; 
Parecer MPS/CJ nº 46, de 16/5/06; 
Parecer MPS/CJ nº 01, de 17 /1/2007; 
Nota Técnica MPS/CJ nº 345, de 2/5/2006; 
Nota Técnica MPS/CJ nº 796, de 8/9/2006; 
Nota Técnica MPS/CJ nº 813, de 11/9/2006; e 
Nota Técnica MPS/CJ nº 844, de 27/9/2006. 
 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, no uso da competência que lhe  
confere o Decreto nº 5.870, de 8 de agosto de 2006, 
Considerando o disposto nas Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991; 
Considerando o estabelecido no Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e 
Considerando a necessidade de estabelecer rotinas para agilizar e uniformizar a análise dos processos de reconhecimento, 
manutenção e revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, para a melhor aplicação das normas jurídicas pertinentes, 
com observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, resolve: 
Art. 1º A Instrução Normativa nº 11 INSS/PRES, de 20 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 18. ............................. 
§ 1º .............................. 
IV - para segurados oriundos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, a CTC, na forma da contagem recíproca, somente 
poderá ser considerada para fins de carência caso haja ingresso ou reingresso ao RGPS, ainda que o segurado continue filiado ao 
RPPS, observado o número de contribuições exigidas a que se referem os incisos I e II deste parágrafo. 
§ 5º O exercício de atividade rural anterior a 11 de novembro de 1991 não poderá ser contado para fins do cômputo da carência dos 
benefícios, devendo ser considerado, se for o caso, para permitir a utilização da regra de transição (tabela progressiva), prevista no 
art. 142 da Lei nº 8.213/1991 e no art. 182 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999. 
Art. 30. O companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito no RGPS passa a integrar o rol dos dependentes e, 
desde que comprovada a vida em comum, concorre, para fins de pensão por morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes 
preferenciais de que trata o inciso I do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para óbito ou reclusão ocorrido a partir de 5 de abril de 1991, 
ou seja, mesmo anterior à data da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0. 
Art. 52. .............................. 
§ 4º Para o(a) companheiro(a) homossexual, deve ser exigida apenas a comprovação de vida em comum, conforme disposto na Ação 
Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0. 
Art. 54. .............................. 
§2º..............................  
 
 
FORMA DE FILIAÇÃO A PARTIR DE DATA LIMITE INÍCIO-CÁLCULO 
Empregado Indefinida sem limite Data da Filiação 
Av u l s o Indefinida sem limite Data da Filiação 
Empresário (*) Indefinida 

25/7/1991 
24/7/1991 
28/11/1999 

Data da Filiação 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso 

Doméstico 8/4/1973 
25/7/1991 

24/7/1991 
sem limite 

Data da Filiação 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso 

Facultativo 25/7/1991 sem limite Data da 1ª contribuição sem 
atraso 

Equiparado a autônomo (*) 5/9/1960 
10/9/1973 
2/2/1976 
 
24/1/1979 
24/1/1984 

9/9/1973 
1º/2/1976 
23/1/1979 
 
23/1/1984 
28/11/1999 

Data da 1ª contribuição 
Data da inscrição 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso  
Data da inscrição 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso 

Empregador rural (**) 1º/1/1976 24/7/1991 Data da 1ª contribuição sem 
atraso 

Contribuinte em dobro     9/1960 24/7/1991 Data da Filiação 
Segurado especial (***)   11/1991 sem limite Data da 1ª contribuição sem 

atraso 
Autônomo(*) 5/9/1960 

10/9/1973 
2/2/1976 
 
24/1/1979 
24/1/1984 

9/9/1973 
1º/2/1976 
23/1/1979 
 
23/1/1984 
28/11/1999 

Data do 1º pagamento 
Data da inscrição 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso 
Data da inscrição 
Data da 1ª contribuição sem 
atraso 
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Contribuinte Individual 29/11/1999 Sem limite Data da 1ª contribuição sem 

atraso 
Contribuinte Individual    
"prestador de serviços a 
empresa" (****) 
 

1º/4/2003 Sem limite Data da filiação 

 
(*) Categorias enquadradas como contribuinte individual a partir de 29/11/1999. 
(**) Categoria enquadrada como equiparado a autônomo a partir de 25/7/1991, e como contribuinte individual a partir de 
29/11/1999. 
(***) Que optou por contribuir facultativamente na forma do § 2º do art. 200 do RPS. 
(****) Para o contribuinte individual prestador de serviços, filiado ao RGPS, independentemente do início da atividade, a partir da 
competência abril/2003, presume-se o recolhimento, observado o disposto no § 1º do art. 54 e letra ¨d ¨ do inciso II do art. 393 desta 
Instrução Normativa. 
Art. 58. O trabalhador rural empregado e o segurado especial, enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS, podem requerer 
aposentadoria por idade, conforme disposto no art. 39 e art.143 da Lei nº 8.213/1991, desde que comprovem o efetivo exercício da 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses igual à carência exigida, observado que: 
II - o segurado empregado rural definido na alínea "a", inciso I, art. 11 da Lei nº 8.213/91, terá direito à aposentadoria por idade, 
considerando a publicação da Medida Provisória nº 312, de 19 de julho de 2006, convertida na Lei nº 11.368, de 9 de novembro de 
2006, até 25 de julho de 2008, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
referido benefício; 
§ 2º Para fins de aposentadoria dos segurados empregados e especiais referidos na alínea "a" do inciso I e no inciso VII do art. 11 da 
Lei nº 8.213/91, prevista no inciso I do art. 39 e 143 do mesmo diploma legal, não será considerada a perda da qualidade de 
segurado os intervalos entre as atividades rurícolas, devendo, entretanto, estar o segurado exercendo a atividade rural ou em 
"período de graça", conforme o prazo estipulado para a categoria pela tabela do art. 19 desta Instrução Normativa, na Data da 
Entrada do Requerimento-DER, ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, será devido o benefício ao segurado empregado e segurado especial, ainda que a atividade 
exercida na DER seja de natureza urbana, desde que o segurado tenha preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício 
rural previsto no inciso I do art. 39 e no art. 143 da Lei nº 8.213/91 até a expiração do prazo para manutenção da qualidade na 
atividade rural, prevista no art. 15 do mesmo diploma legal e não tenha adquirido a carência necessária na atividade urbana. 
§ 4º O trabalhador rural contribuinte individual definido na alínea "g", inciso V, art. 11, da Lei nº 8.213/91, terá direito à 
aposentadoria por idade, conforme art. 143 da referida Lei, com redação da Lei n° 9.063, de 14 de junho de 1995, e o Decreto n° 
3.265, de 29 de novembro de 1999, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, em número de meses idêntico à carência do referido 
benefício, devendo comprovar a implementação de todas as condições até 25 de julho de 2006 (carência e idade). Para direito 
adquirido após esta data, deverá comprovar a carência em número de contribuições, na forma do art. 24 da Lei nº 8.213/91. 
Art. 61. ............................ 
IV - as contribuições vertidas para o RPPS, certificadas na forma da contagem recíproca, desde que o segurado não tenha utilizado o 
período naquele regime e que esteja inscrito no RGPS, ainda que continue filiado ao regime de origem, observadas as situações a 
seguir: 
e) para fins de cumprimento do contido no caput deste inciso, deverá ser apresentada declaração do ente federativo atestando a não 
utilização do período naquele regime de previdência. Deverá ser emitido ofício ao órgão após a concessão do benefício, na forma 
disposta no inciso I do art. 131 do Regulamento da Previdência Social. 
Art. 113. .............................. 
§ 1º Para os segurados que implementaram todos os requisitos necessários à concessão do benefício em data anterior à publicação 
do Decreto nº 611/92, aplica-se o entendimento constante do Parecer MPAS/CJ nº 24/82. 
§ 2º Para os segurados que implementaram todos os requisitos necessários à concessão do benefício no período de 22 de julho de 
1992 a 5 de maio de 1999, vigência dos Decretos nº 611/92 e nº 3.048/99, utilizam-se para comprovação os critérios estabelecidos 
nesses Decretos, observado que: 
a) o Decreto-Lei nº 4.073/42, que vigeu no período compreendido entre 30 de janeiro de 1942 a 15 de fevereiro de 1959, reconhecia 
o aprendiz como empregado, bastando assim à comprovação do vínculo; 
b) o tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época, ou seja, mesmo fora do período de vigência do Decreto-Lei nº 
4.073/42, somente poderá ser computado como tempo de contribuição, se comprovada a remuneração e o vínculo empregatício, 
conforme Parecer MPAS/CJ nº 2.893/02. 
Art. 117. .............................. 
Parágrafo único. Se comprovado na forma estabelecida nos arts. 393 a 395 desta Instrução Normativa, mediante documento 
contemporâneo em nome do próprio segurado, o exercício de atividade com idade inferior à legalmente permitida, caberá a 
contagem do tempo, devendo tal irregularidade, necessariamente, ser comunicada à área da Receita Previdenciária do MPS e ao 
órgão local da Delegacia Regional do Trabalho, juntando-se ao processo cópia das referidas comunicações, observado o disposto no 
art. 32 desta Instrução Normativa. 
Art. 130. .............................. 
III - com direito adquirido a partir de 16 de dezembro de 1998 até 10 de maio de 2006, véspera da publicação da Lei nº 11.301, de 
atividade de professor no exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; 
IV - com direito adquirido a partir de 11 de maio de 2006, poderão ser computados os períodos de atividades exercidas pelo 
professor em estabelecimento de ensino básico, no nível infantil, fundamental e médio, bem como em cursos de formação 
profissional, autorizados ou reconhecidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, da seguinte forma: 
a) como docentes, a qualquer título, ou 
b) em funções de diretor de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico; 
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V - a interpretação advinda da Lei nº 11.301/2006, constante da alínea "b" do inciso anterior, será aplicada a todos os casos 
pendentes de decisão, não sendo admitido, porém, qualquer pedido de revisão objetivando a aplicação da mesma interpretação aos 
casos já constituídos por decisão proferida até 11 de maio de 2006 (data da publicação da Lei nº 11.301). 
Art. 133. .............................. 
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I, II, III, V, VI e VII deste artigo devem ser considerados para todos os membros do 
grupo familiar, para concessão dos benefícios previstos no inciso I e 
Parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/1991, para o período que se quer comprovar, mesmo que de forma descontínua, quando 
corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar, sendo indispensável a entrevista e, se houver dúvidas, deverá ser 
realizada a entrevista com parceiros, confrontantes, empregados, vizinhos e outros, conforme o caso. 
§ 2º Para reconhecimento do direito à aposentadoria por idade, o segurado especial vinculado ao RPR ou RGPS antes de 24 de julho 
de 1991, deverá comprovar o cumprimento do período de carência determinado pelo art. 142 da Lei nº 8.213/1991, com a redação 
dada pela Lei nº 9.032/1995, sendo que, caso haja a apresentação de um dos documentos referidos no § 1º deste artigo, referente aos 
últimos doze meses a serem comprovados, um documento referente aos primeiros doze meses do período e documentos intercalados 
referentes a períodos com intervalo não superior a três anos, não é necessária a apresentação de declaração do sindicato de 
trabalhadores rurais, de sindicato patronal, de sindicato dos pescadores ou colônia de pescadores. 
Art. 142. Os trabalhadores rurais denominados safrista, volante, eventual, ou temporário, caracterizados como contribuinte 
individual, deverão apresentar os comprovantes de inscrição nessa condição e os de recolhimento de contribuição a partir de 
novembro de 1991, exceto quando for requerido benefício previsto no art. 143 da Lei nº 8.213/1991, observado o disposto no art. 
58, § 4º desta Instrução Normativa. 
Art. 143. Na ausência dos documentos citados nos arts. 140 e 142 desta Instrução Normativa, a comprovação do exercício da 
atividade rural dos segurados relacionados nos arts. mencionados, para fins de concessão de aposentadoria por idade, em 
conformidade com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, alterada pela Lei nº 9.063/1995, observada a dilação de prazo prevista na 
Medida Provisória nº 312/06, convertida na Lei 11.368/06, poderá ser feita por declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais, 
Sindicato de Pescadores, ou Colônias de Pescadores ou por duas declarações de autoridades, na forma do art. 139 desta Instrução 
Normativa, desde que homologadas por este Instituto, observando-se para sua emissão, o contido no § 3º do art. 136 e Parágrafo 
único do art. 141 desta Instrução Normativa. 
Art. 150. .............................. 
§ 3º Servem como início de prova material os documentos citados no § 2º do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 
ou no § 1º do art. 136 e art. 149 desta Instrução Normativa, podendo, se for o caso, ser complementado por outros documentos que 
levem à convicção do fato a comprovar. 
§ 4º Nos termos do § 4º do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, o documento existente em nome de um dos 
componentes do grupo familiar do segurado especial poderá ser utilizado por qualquer dos integrantes desse mesmo grupo, assim 
entendidos os pais, os cônjuges, companheiros(as) e filhos(as) solteiros(as), como início de prova material, devendo ser 
complementado por outros elementos probatórios. 
§ 5º A Justificação Administrativa-JA, deve ser processada mediante a apresentação de início de prova material, devendo ser 
demonstrado um ou mais indícios como marco inicial e outro como marco final, bem como, se for o caso, outro para o período 
intermediário, a fim de comprovar a continuidade do exercício da atividade. 
Art. 180. .............................. 
III - .......................... 
b) as metodologias e os procedimentos definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO; 
............................. 
Art. 194. ............... 
§ 3º (REVOGADO) 
<!ID175553-2> 
Art. 195. ............... 
§ 2º O Serviço ou Seção de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade deverá enviar cópia da representação de que trata este 
artigo à Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, bem como 
remeter um comunicado, conforme modelo constante no Anexo XVIII desta Instrução Normativa, sobre sua emissão para o 
sindicato da categoria do trabalhador. 
§ 3º A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS deverá emitir um comunicado, Anexo XVIII desta Instrução Normativa, 
para o sindicato da categoria do trabalhador para as ações regressivas decorrentes da Informação Médico Pericial-IMP, de que trata 
o § 4º deste artigo. 
§ 4º A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS deverá auxiliar e orientar a elaboração das representações de que trata este 
artigo, sempre que solicitado. 
Art. 199. .............................. 
§ 5º O requerimento de auxílio-doença poderá ser feito pela Internet, pelo endereço www.previdencia.gov.br, para todas as 
categorias de segurados (exceto o segurado especial), observando que a análise do direito será feita com base nas informações 
constantes do CNIS sobre as remunerações e vínculos, a partir de 1º de julho de 1994, podendo o segurado, a qualquer momento, 
solicitar alteração, inclusão ou exclusão das informações constante do CNIS, com apresentação de documentos comprobatórios dos 
períodos ou das remunerações divergentes, observado o disposto nos arts. 393 a 395 desta Instrução Normativa. 
Art. 203. .............................. 
§ 1º No requerimento de benefício por incapacidade, espécie 31 ou 91, quando houver, respectivamente, B31 ou B91 anterior já 
cessado, a verificação do direito ao novo benefício ou ao restabelecimento do benefício anterior, será de acordo com a DER e a 
conclusão da perícia médica, conforme definições a seguir: 
I - se a DER ocorrer até sessenta dias da DCB anterior: 
a) tratando-se de mesmo grupo de CID e DII menor, igual ou maior que a DCB anterior, será restabelecido o benefício anterior; 
b) tratando-se de grupo de CID diferente e DII menor ou igual à DCB anterior, será concedido novo benefício; 
c) tratando-se de grupo de CID diferente e DII maior que a DCB anterior, será concedido novo benefício; 
II - se a DER ocorrer após o prazo de sessenta dias da DCB anterior: 
a) tratando-se do mesmo grupo de CID e DII menor ou igual à DCB anterior, deverá ser concedido novo benefício, haja vista a 
expiração do prazo de sessenta dias previsto no § 3º do art. 75 do RPS, contado, neste caso, da DCB; 
b) tratando-se de mesmo grupo de CID e DII maior que a DCB anterior: 
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b.1) se a DER for até trinta dias da DII e a DIB até sessenta dias da DCB, restabelecimento, visto o disposto no § 3º do art. 75 do 
RPS; 
b.2) se a DER for superior a trinta dias da DCB e DIB superior a sessenta dias da DCB, deverá ser concedido novo benefício, 
considerando não tratar-se da situação prevista no § 3º do art. 75 do RPS. 
c) tratando-se de CID diferente, independente da DII, deverá ser concedido novo benefício. 
§ 2º Na situação prevista no caput, a Data de Início do Pagamento-DIP, na forma do art. 75, § 3º do RPS, será fixada no dia 
imediatamente subseqüente ao da cessação do benefício anterior, descontados os dias trabalhados, se for o caso. 
§ 3º A Perícia Médica do INSS poderá retroagir a DII, de acordo com os elementos apresentados pelo segurado para esse fim. 
§ 4º Se ultrapassado o prazo para o restabelecimento ou tratando-se de outra doença, poderá ser concedido novo benefício desde 
que, na referida data, seja comprovada a qualidade de segurado. 
Art. 269. .............................. 
§ 4º Poderá ser concedida pensão por morte, apesar de um ou ambos os companheiros serem casados com outrem, desde que 
comprovada vida em comum, conforme o disposto no § 6º do art. 16 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, observado o rol 
exemplificativo do § 3º do art. 52 desta Instrução Normativa ou § 3º do art. 22 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999. 
Art. 282. Caberá a concessão nas solicitações de pensão por morte em que haja débito decorrente do exercício de atividade do 
segurado contribuinte individual, desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o RGPS, na data do óbito. 
§ 1º A manutenção da qualidade de segurado de que trata o caput deste artigo far-se-á mediante, pelo menos, uma contribuição 
vertida em vida até a data do óbito, desde que entre uma contribuição e outra ou entre a última contribuição recolhida pelo segurado 
em vida e o óbito deste, não tenha transcorrido o lapso temporal a que se refere o art. 13 do RPS e demais disposições contidas nesta 
Instrução Normativa, observando-se que: 
§ 2º Não será considerada a inscrição realizada após a morte do segurado pelos dependentes, bem como não serão consideradas as 
contribuições vertidas após a extemporânea inscrição para efeito de manutenção da qualidade de segurado. 
§ 3º Na hipótese de existência de débitos remanescentes, deverá ser encaminhado expediente à Divisão/Serviço da Secretaria da 
Receita Previdenciária para providências cabíveis, observando quanto ao efetivo exercício da atividade, o disposto no art. 51 desta 
Instrução Normativa. 
§ 4º O recolhimento das contribuições obedecerá, além do que dispuser a lei sobre formas de cálculo, aos critérios gerais 
estabelecidos para enquadramento inicial, progressão e regressão ou outros que envolvam o contribuinte individual, devendo-se 
observar para fins de apuração do salário-de-contribuição: 
I - para o segurado que iniciou a atividade até 28 de novembro de 1999, ocorrendo a hipótese prevista no § 3º, observar-se-á que: 
a) para os períodos de débito até a competência 3/2003 será considerada a classe do salário base na qual se baseou o último 
recolhimento efetuado em dia; 
b) para os períodos de débito a partir de 4/2003 deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos no inciso II; 
II - para o segurado que iniciou a atividade a partir de 29 de novembro de 1999, ocorrendo a hipótese prevista no § 3º, observar-se-á 
que: 
a) será considerado como salário-de-contribuição, para o prestador de serviço, a efetiva remuneração comprovada; 
b) para os contribuintes individuais, caso não haja comprovação da efetiva remuneração, o salário-de-contribuição será o salário 
mínimo. 
Art. 289. A privação da liberdade será comprovada por atestado do recolhimento do segurado à prisão, emitido por autoridade 
competente. 
Parágrafo único. Para o maior de dezesseis e menor de dezoito anos, serão exigidos certidão do despacho de internação e o atestado 
de seu efetivo recolhimento a órgão subordinado ao Juiz da Infância e da Juventude. 
Art. 304. A comprovação de atividade do contribuinte individual anterior à inscrição, para fins de retroação da Data do Início das 
Contribuições-DIC, conforme disciplinado nos arts. 393 a 395 desta Instrução Normativa far-se-á: 
Art. 333. .............................. 
§1º Será permitida, por força do Parecer MPS/CJ nº 46, de 16 de maio de 2006, a emissão de CTC com conversão de período 
trabalhado no serviço público federal, referente ao contrato que teve o regime de previdência alterado de RGPS para RPPS, 
independentemente se na data da mudança de regime estava em atividade no serviço público. 
§ 2º Aplicam-se as orientações contidas no Parecer CJ/MPS nº 46/06, extensivamente aos servidores públicos municipais, estaduais 
e distritais, considerando-se instituído o regime próprio destes servidores a partir da vigência da lei que institui o RPPS em cada ente 
federativo correspondente. 
§ 3º Excluindo-se a hipótese de atividade exercida em condições especiais prevista nos §§ 1º e 2º, é vedada a contagem de tempo de 
contribuição fictício, entendendo-se como tal todo aquele considerado em lei anterior como tempo de serviço, público ou privado, 
computado para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por parte do servidor ou segurado, cumulativamente, a prestação 
de serviço e a correspondente contribuição social. 
§ 4º Certidões emitidas no período de 14 de maio de 1992 a 26 de março de 1997, na vigência do Parecer MPS/CJ nº 27/1992, com 
conversão de período de atividade especial, continuam válidas. 
Art. 337. .............................. 
§ 6º Para regularização/revisão de CTS/CTC emitida pelo RGPS (inclusive com tempo rural) que tenha sido utilizada em  
aposentadoria no RPPS, se aplica o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Medida 
Provisória nº 138, de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei nº 10.839, de 5 de fevereiro de 2004, contado a partir de 1º de 
fevereiro de 1999, no caso da certidão ter sido emitida até 31 de janeiro de 1999, e contado da data da emissão da certidão, no caso 
da emissão ter sido após 1º de fevereiro de 1999, salvo se comprovada má-fé. 
Art. 367. Toda Gerência-Executiva terá um Técnico de Reabilitação Profissional, servidor de nível superior, localizado no GBENIN 
que deverá contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por servidores de nível superior de áreas afins à 
Reabilitação Profissional. Terá como atribuições o planejamento, o gerenciamento e a supervisão técnica das ações de Reabilitação 
Profissional, desenvolvidas pelas Equipes Técnicas de Reabilitação Profissional das APS. 
Art. 374. .............................. 
Parágrafo único. A JA para comprovação do exercício de atividade rural para fins de benefícios urbanos e CTC, poderá ser 
processada, observado o disposto nos arts. 142 a 151 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 e nas demais disposições 
constantes desta Instrução Normativa, com o fim de comprovar o exercício de atividade rural, observando que: 
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I - servem como início de prova material, os documentos citados no § 2º do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 ou 
no § 1º do art. 136 e art. 149 desta Instrução Normativa, podendo, se for o caso, ser complementado por outros documentos que 
levem à convicção do fato a comprovar; 
II - nos termos do § 4º do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, o documento existente em nome de um dos 
componentes do grupo familiar do segurado especial poderá ser utilizado por qualquer dos integrantes desse mesmo grupo, assim 
entendidos os pais, os cônjuges, companheiros(as) e filhos(as) solteiros(as), como início de prova material, devendo ser 
complementado por outros elementos probatórios; 
III - a JA deve ser processada mediante a apresentação de início de prova material, devendo ser demonstrado um ou mais indícios 
como marco inicial e outro como marco final, bem como, se for o caso, outro para o período intermediário, a fim de comprovar a 
continuidade do exercício da atividade. 
.............................. 
Art. 438. .............................. 
§ 3º Na revisão de benefício indeferido com apresentação de novos elementos/documentos, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 
436, desta Instrução Normativa, esta deve ser considerada como novo pedido de benefício. 
.............................. 
§ 6º (REVOGADO) 
Art. 439. Para os pedidos de revisão de que tratam o art. 26 da Lei nº 8.870/1994, o art. 21 da Lei nº 8.880/1994, bem como a que se 
refere o § 3º do art. 35 do Decreto nº 3.048/1999, conforme o disposto nos arts. 517 a 520 desta Instrução Normativa, cuja Renda 
Mensal Inicial-RMI, tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-
contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 efetuar o cálculo da diferença percentual dividindo 
a média dos salários-de-contribuição apurada pelo limite máximo do salário-de-contribuição vigente no mês de início do benefício. 
§ 1º Para os benefícios iniciados no período de 5 de abril de 1991 a 31 de dezembro de 1993, o percentual apurado deverá ser 
aplicado sobre o valor do benefício na competência abril de 1994, observado o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na 
competência. 
§ 2º Para os benefícios com DIB a partir de 1º de março de 1994, a diferença calculada, conforme o inciso I deste artigo, será 
incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste após a concessão, observando-se que nenhum benefício assim 
reajustado poderá ultrapassar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. 
§ 3º O valor da RMI revista não poderá ser superior a 582,86 URV, teto máximo do salário-de-contribuição em abril de 1994. 
Art. 483. Em hipótese alguma, o recebimento deve ser recusado ou o andamento do recurso sustado, de vez que é prerrogativa do 
órgão de controle jurisdicional - Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS - admitir ou não o recurso, motivo pelo qual 
quaisquer que tenham sido as condições de apresentação, o recurso será sempre encaminhado aos órgãos competentes, exceto 
quando reconhecido o direito pleiteado, antes da subida dos autos à Junta de Recursos/CRPS. 
Art. 484. .............................. 
§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, não caberá ao INSS deixar de receber o recurso ou sustar tramitação dele, devendo o 
servidor registrar nos autos a existência da ação judicial, informando o número do respectivo processo e da vara perante a qual 
tramita, dando prosseguimento normal ao processo, por ser de competência do CRPS admitir ou não o feito administrativo.53-3> 
Art. 485. Havendo interposição de recurso do interessado contra decisão do INSS, o processo deverá ser reanalisado e, se reformada 
totalmente a decisão, será atendido o pedido reclamado. Caso contrário, o processo deverá ser encaminhado para a JR, para 
julgamento. 
Parágrafo único. No caso de reforma parcial da decisão do INSS, o processo terá curso relativamente à parte objeto da controvérsia. 
Art. 486. Quando se tratar de interposição de recurso, nos casos de conclusão médica contrária à concessão, ou restabelecimento de 
benefício por incapacidade, o processo, devidamente formalizado e instruído, deverá ser encaminhado para pronunciamento da 
Perícia Médica da APS, na forma estabelecida por este Instituto. 
Art. 487. O beneficiário terá trinta dias de prazo para interposição de recurso à JR, a partir da ciência pessoal, ou da data de 
recebimento aposta no Aviso de Recebimento-AR. 
Art. 491. Quando, por ocasião da análise das decisões das JR em que a matéria não for de sua alçada, ficar constatado que seu 
cumprimento infringirá dispositivo legal, Enunciado do CRPS ou Parecer Ministerial na forma da Lei Complementar nº 73/93, o 
SRD deverá interpor recurso às CaJ. 
Art. 493. A interposição dos recursos, a apresentação de contra-razões e os pedidos de revisão de acórdão às CaJ competem ao SRD. 
Art. 494. É de trinta dias o prazo para o beneficiário apresentar contra-razões ao recurso do INSS à CaJ, contados na forma do art. 
487 desta Instrução Normativa. 
Art. 495. Após o prazo previsto no artigo anterior, apresentadas ou não as contra-razões, o SRD encaminhará o processo para as 
Câmaras de Julgamento do CRPS. 
Art. 498. Excepcionalmente, a decisão recursal definitiva pode deixar de ser cumprida no prazo estipulado no Parágrafo único do 
art. 497 desta Instrução Normativa, se violarem literal disposição de lei ou decreto, ou divergirem de pareceres da Consultoria 
Jurídica do MPS aprovados pelo Ministro de Estado, bem como do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar nº 
73/1993, devendo, nesse caso, ser apresentado pedido de revisão de acórdão. 
§ 1º O SRD deverá elaborar pedido de efeito suspensivo da decisão, no qual constarão os argumentos e a fundamentação legal que 
demonstre o direito da Autarquia, comunicando ao recorrente e facultando-lhe prazo de trinta dias para oferecimento de contra-
razões. 
§ 2º Referido pedido deve ser encaminhado ao Presidente da instância prolatora da decisão por meio de fax ou por e-mail, dentro do 
prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento do processo pelo SRD. 
§ 3º Se, quando da remessa do processo à instância julgadora, as contra-razões ao recurso não tiverem sido apresentadas, o processo 
será enviado independentemente destas, sendo encaminhadas posteriormente ao CRPS caso sejam apresentadas. 
§ 4º Caso o Colegiado não se manifeste dentro do prazo mencionado no Parágrafo único do art. 497, deverá ser dado cumprimento 
imediato à decisão e, posteriormente, encaminhado o processo com a solicitação de revisão para análise do órgão Colegiado 
competente. 
Art. 503. .............................. 
I - se a documentação apresentada, referente ao benefício concedido, é diferente da documentação do benefício objeto de recurso e, 
reconhecido o direito ao benefício indeferido, efetuar a simulação do cálculo desse último; 
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Art. 505. Se antes da concretização da concessão do benefício o segurado desistir do benefício reconhecido pela JR ou pela CaJ, 
deverá ser apresentado, por escrito, pedido de desistência, o qual será juntado ao processo de recurso e, uma cópia autenticada pelo 
servidor, no processo concessório. 
Art. 507. O recurso intempestivo, do beneficiário, não gera qualquer efeito, mas deve ser encaminhado ao respectivo órgão julgador 
com as devidas contra-razões do INSS, onde deve estar apontada a ocorrência da intempestividade. 
Art. 519............................... 
§ 2º Quanto aos atos do INSS relativos a matéria de beneficio, considerando que o prazo decadencial foi estendido para dez anos, 
por força da MP nº 138/2003, convertida na Lei nº 10.839/2004, ainda dentro do prazo qüinqüenal estabelecido pela Lei n.º 
9.784/99, deve ser observado que: 
I - para os benefícios concedidos antes do advento da Lei nº 9.784/99, ou seja, com DIB até 31 de janeiro de 1999, o início da 
decadência começa a correr a partir de 1º de fevereiro de 1999; 
II - para os benefícios concedidos a partir de 1º de fevereiro de 1999, o prazo decadencial de dez anos inicia-se a contar da Data do 
Despacho do Benefício-DDB. 
§ 3º Nas revisões por iniciativa do beneficiário deverá ser observado o seguinte: 
I - para os benefícios em manutenção em 23 de outubro de 1998 (data da publicação da MP nº 1663-15), o prazo decadencial de dez 
anos para revisão (MP 138/2003), começa a contar a partir de 1º de dezembro de 1998, não importando a data de sua concessão; 
II - para os benefícios concedidos com DIB a partir de 24 de outubro de 1998, o prazo decadencial de dez anos inicia-se a contar da 
DDB. 
Art. 521. .............................. 
§ 3º .............................. 
VII - declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que não se encontra em mora e nem em 
débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta. 
§ 4º A empresa ou o grupo de empresas que possuir um quadro de pessoal de quatro mil empregados ou mais poderá celebrar 
convênio com o INSS para a criação de unidade Prisma-Empresa via web, de processamento de requerimento de aposentadoria e 
pensão previdenciária e acidentária, desde que todas as condi?es para a celebração sejam atendidas, que a empresa ou o grupo 
disponha de equipamentos e de recursos humanos para a implantação do empreendimento, além de que haja disponibilidade de 
pontos de acesso. 
§ 5º Com os órgãos gestores de mão-de-obra poderá ser firmado convênio para pagamento do salário-família. 
§ 6º Para a celebração dos convênios sem encargos de pagamentos somente deverá ser exigido o constante dos itens I, II, III, VIII, 
IX e X do parágrafo anterior. 
§ 7º Havendo mais de uma unidade da empresa participante da execução do convênio, a comprovação da regularidade fiscal, nos 
casos de convênio com encargo de pagamento, deverá ser exigida da(s) unidade(s) que receberá(ão) o reembolso dos benefícios, 
sem prejuízo da que assinar o convênio, caso sejam diferentes. 
§ 8º A realização de perícia médica nos convênios para requerimento de benefícios por incapacidade a serem celebrados será de 
competência do INSS. 
§ 9º A celebração de convênios previstos na Lei nº 8.213/91, no RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, e altera?es posteriores, 
ficará na dependência da conveniência administrativa do INSS. 
Art. 524. As entidades de que trata o art. 522 desta Instrução Normativa, denominadas proponentes, deverão celebrar convênio em 
cada Gerência Regional/Executiva onde ele será executado, sendo que uma Gerência poderá atender à demanda de outras 
localidades, desde que tais procedimentos sejam previamente acordados entre as Gerências Regionais/Executivas envolvidas. 
Art. 541 .............................. 
I - Argentina, mediante Acordo assinado em 20 de agosto de 1980, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 95, de 5 de outubro de 
1982, promulgado pelo Decreto n° 87.918, de 7 de dezembro de 1982, com entrada em vigor em 18 de dezembro de 1982, sendo o 
Ajuste Administrativo assinado em 6 de julho de 1990, Acordo Bilateral derrogado em 31 de maio de 2005, data anterior à entrada 
em vigor do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul; 
VIII - Uruguai, mediante Acordo assinado em 27 de janeiro de 1977, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 67, de 5 de outubro de 
1978, promulgado pelo Decreto n° 85.248, de 13 de outubro de 1980, com entrada em vigor 1º de outubro de 1980, sendo o Ajuste 
Administrativo assinado em 11 de setembro de 1980, Acordo Bilateral derrogado em 31 de maio de 2005, data anterior à entrada em 
vigor do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul; 
Art. 543. .............................. 
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo são operacionalizados pelos escritórios de representação do Ministério 
da Saúde (Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde-DENASUS) nos estados e no Distrito Federal. 
Art. 547. O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição será devido aos segurados amparados pelos Acordos de 
Previdência Social bilateral que o Brasil mantém com Portugal, Espanha, Grécia, Argentina, Uruguai e Cabo Verde, desde que 
preencham todos os requisitos para concessão desse benefício, utilizando períodos cumpridos naquele outro estado, sendo que, nos 
casos da Argentina e Uruguai, considerando que no Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul não há previsão expressa 
desse tipo de benefício, somente serão reconhecidos, por força do direito adquirido, aqueles que comprovarem a implementação dos 
requisitos necessários no período em que estiveram em vigência os acordos bilaterais dos dois países. 
Art. 2º Revogam-se o § 3º do art. 194 e § 6º do art. 438 da Instrução Normativa nº 11 INSS/PRES, de 20 de setembro de 2006. 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 16, DE 27 DE MARÇO DE 2007 
Dispõe sobre procedimentos e rotinas referentes ao Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário-NTEP, e dá outras providências. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei no- 8.212, de 24/7/91, e alterações posteriores; 
Lei no- 8.213, de 24/7/91, e alterações posteriores; 
Lei no- 11.430, de 26/12/2006; 
Decreto no- 3.048, de 6/5/99, e alterações posteriores; e 
Decreto no- 6.042, de 12/2/2007. 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, no uso da competência que lhe confere o Decreto 
no- 5.870, de 8 de agosto de 2006, Considerando o que estabelece os arts. 19 a 21 e 21-A da Lei no- 8.213, de 24 de julho de 1991, 
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na redação dada pela Lei no- 11.430, de 26 de dezembro 2006; Considerando o disposto nos arts. 336 e 337 do Regulamento da 
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no- 3.048, de 6 de maio de 1999, com redação dada pelo Decreto no- 6.042, de 12 
de fevereiro de 2007; Considerando a adoção de parâmetros epidemiológicos como um dos critérios para o estabelecimento do nexo 
de causalidade entre o agravo à saúde do segurado e o trabalho por ele exercido; Considerando que a notificação dos agravos à 
saúde do trabalhador, por parte das empregadoras, vem se mostrando um instrumento ineficaz no registro das doenças do trabalho; 
Considerando que a subnotificação dos agravos à saúde do trabalhador compromete o estabelecimento de políticas públicas de 
controle de riscos laborais; e Considerando a necessidade de estabelecer critérios e uniformizar procedimentos na aplicação do Nexo 
Técnico Epidemiológico Previdenciário-NTEP, na concessão dos benefícios por incapacidade, resolve: 
Art. 1o- Estabelecer critérios para aplicação do NTEP pelo INSS como uma das espécies do gênero nexo causal. 
Art. 2o- A perícia médica do INSS caracterizará tecnicamente o acidente do trabalho mediante o reconhecimento do nexo entre o 
trabalho e o agravo. 
§ 1o- Para os fins do disposto neste artigo, considera-se agravo: a lesão, a doença, o transtorno de saúde, o distúrbio, a disfunção ou 
a síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do 
tempo de latência. 
§ 2o- Os agravos decorrentes dos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional da Lista A do Anexo II do RPS, 
presentes nas atividades econômicas dos empregadores, cujo segurado tenha sido exposto, ainda que parcial e indiretamente, serão 
considerados doenças profissionais ou do trabalho, independentemente do NTEP, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5o- 
deste artigo e no art. 4° desta Instrução Normativa. 
§ 3o- Considera-se estabelecido nexo entre o trabalho e o agravo sempre que se verificar a ocorrência de nexo técnico 
epidemiológico entre o ramo de atividade econômica da empresa, expressa pela Classificação Nacional de Atividade Econômica-
CNAE, e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, relacionada na Classificação Internacional de Doenças, em conformidade 
com o disposto na Lista B do Anexo II do RPS. 
§ 4o- A inexistência de nexo técnico epidemiológico não elide o nexo causal entre o trabalho e o agravo, cabendo à perícia médica a 
caracterização técnica do acidente do trabalho fundamentadamente, sendo obrigatório o registro e a análise do relatório do médico 
assistente, além dos exames complementares que eventualmente o acompanhem. 
§ 5o- Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a perícia médica poderá, se necessário, solicitar as demonstrações ambientais da 
empresa, efetuar pesquisa ou realizar vistoria do local de trabalho ou solicitar o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, 
diretamente ao empregador. 
§ 6o- A perícia médica do INSS poderá deixar de aplicar o nexo técnico epidemiológico mediante decisão fundamentada, quando 
dispuser de informações ou elementos circunstanciados e contemporâneos ao exercício da atividade que evidenciem a inexistência 
do nexo causal entre o agravo e o trabalho. 
§ 7o- O segurado poderá requerer, após recebimento do resultado da decisão quanto ao benefício, cópia da conclusão pericial e de 
sua justificativa, em caso de não aplicação do NTEP pela perícia médica. 
Art. 3o- A existência de nexo entre o trabalho e o agravo não implica o reconhecimento automático da incapacidade para o trabalho, 
que deverá ser definida pela perícia médica. 
Parágrafo único. Reconhecida pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e estabelecido o nexo entre o trabalho e o 
agravo, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tenha direito. 
Art. 4o- A empresa poderá requerer ao INSS, até quinze dias após a data para a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, ao caso 
concreto, quando dispuser de dados e informações que demonstrem que os agravos não possuem nexo causal com o trabalho 
exercido pelo trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. 
§ 1o- Caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no caput, motivada pelo não conhecimento tempestivo do 
diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata este artigo poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para entrega 
da GFIP do mês de competência da realização da perícia que estabeleceu o nexo entre o trabalho e o agravo. 
§ 2o- A informação de que trata o § 1o- será disponibilizada para consulta pela empresa, por meio do endereço eletrônico 
www.previdencia.gov.br ou, subsidiariamente, pela Comunicação de Resultado do Requerimento-CRER, entregue ao trabalhador. 
§ 3o- Com o requerimento, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará a documentação probatória, em 
duas vias, visando a demonstrar a inexistência do nexo causal entre o trabalho e o agravo. 
§ 4o- A Agência da Previdência Social-APS, mantenedora do benefício, informará ao segurado sobre a existência do requerimento 
da empresa, informando-lhe que poderá retirar uma das vias apresentada pela mesma para, querendo, apresentar contra razões no 
prazo de quinze dias da ciência do requerimento. 
§ 5o- Com as contra razões, o segurado formulará as alegações que entender necessárias e apresentará a documentação probatória, 
com o objetivo de demonstrar a existência do nexo causal entre o trabalho e o agravo. 
§ 6o- A análise do requerimento e das provas produzidas será realizada pela perícia médica, cabendo ao setor administrativo da APS 
comunicar o resultado da análise à empresa e ao segurado. 
§ 7o- Da decisão do requerimento cabe recurso com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS. 
§ 8o- O INSS procederá à marcação do benefício que estará sob efeito suspensivo, deixando para alterar a espécie após o julgamento 
do recurso pelo CRPS, quando for o caso. 
§ 9o- O disposto no § 7o- não prejudica o pagamento regular do benefício, desde que atendidos os requisitos de carência que 
permita a manutenção do reconhecimento do direito ao benefício como auxílio-doença previdenciário. 
§ 10. A apresentação do requerimento de que tratam o caput e o § 1o- , no prazo estabelecido, é condição necessária para o posterior 
recurso ao CRPS. 
§ 11. Será considerada apenas a documentação probante que contiver a indicação, assinatura e número de registro, anotação técnica, 
ou equivalente, do responsável legalmente habilitado, para os respectivos períodos e escopos, perante o conselho de profissão. 
§ 12. O segurado em situação de desemprego, no período de graça, terá todos os direitos característicos da forma de filiação de 
empregado. 
Art. 5o- Aplicam-se as disposições desta Instrução Normativa aos benefícios requeridos a partir de 1o- de abril de 2007 ou cuja 
perícia inicial for realizada a partir dessa data. 
§ 1o- Aplica-se o disposto neste artigo aos pedidos de revisão e recurso tempestivos do segurado visando à transformação do 
benefício previdenciário em acidentário, ainda não analisados ou concluídos, ainda que impetrados antes de 1o- de abril de 2007. 
§ 2o- Na hipótese do caput é facultada à empresa a apresentação do requerimento de que trata o art 4o- .  
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Art. 6o- Aos benefícios em manutenção aplica-se a regra anterior, haja vista que a eventual prorrogação decorre da incapacidade 
para o trabalho e não da natureza do benefício. 
Art. 7o- A perícia médica do INSS, quando constatar indícios de culpa ou dolo por parte do empregador, em relação aos benefícios 
por incapacidade concedidos, deverá oficiar à Procuradoria Federal Especializada-INSS, subsidiando-a com evidências e demais 
meios de prova colhidos, notadamente quanto aos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, para as providências 
cabíveis, inclusive para ajuizamento de ação regressiva contra os responsáveis, conforme previsto nos arts. 120 e 121 da Lei no- 
8.213, de 1991, de modo a possibilitar o ressarcimento à Previdência Social do pagamento de benefícios por morte ou por 
incapacidade, permanente ou temporária. 
Parágrafo único. Quando a perícia médica do INSS, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei no- 10.876, de 2 de junho de 
2004, constatar desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalhador, fraude ou simulação na emissão de documentos de 
interesse da Previdência Social por parte do empregador ou de seus prepostos, deverá produzir relatório circunstanciado da 
ocorrência e encaminhá-lo, junto com as evidências e demais meios de prova colhidos, à Procuradoria Federal Especializada-INSS 
para conhecimento e providências pertinentes, inclusive, quando cabíveis, representações ao Ministério Público e/ou a outros órgãos 
da Administração Pública encarregados da fiscalização ou controle da atividade. 
Art. 8o- A perícia médica do INSS representará esta Autarquia nas Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador-CIST, para 
garantir a devida articulação entre a política nacional de Saúde do Trabalhador e a sua execução, no tocante à concessão de 
benefícios por incapacidade e reabilitação profissional, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei no- 8.080/1990. 
§ 1o- A Gerência Regional indicará o servidor Perito Médico no âmbito das CIST estaduais, e o Diretor de Beneficios em relação à 
CIST nacional. 
§ 2o- Os representantes deverão emitir, mensalmente, Relatório de Acompanhamento do Controle Social relativo às ações e 
providências da competência do INSS, bem como sugerindo as mudanças necessárias à consecução dos objetivos. 
Art. 9o- A instituição do NTEP não desobriga a empresa da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT, conforme 
previsto nos arts. 19 a 23 da Lei no- 8.213/91. 
Parágrafo único. Não caberá aplicação de multa, por não emissão de CAT, quando o enquadramento decorrer de aplicação do 
NTEP, conforme disposto no § 5o- , art. 22 da Lei no- 8.213/91, redação dada pela Lei no- 11.430, de 26 de dezembro de 2006. 
Art. 10. A partir da publicação deste Ato, quando do requerimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez do segurado 
empregado e desempregado, é obrigatória a informação do Código Internacional de Doença-CID, devendo, no caso de segurado 
empregado, informar também a Data do Último Dia de Trabalho-DUT, conforme Anexo. 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1o- de abril de 2007. 
Observação: O Anexo a esta Instrução Normativa, será publicado em Boletim de Serviço-BS n° 60, de 28 de março de 2007. 
VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
 
 
PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA 
PROVIMENTO Nº 223, 20 DE MARÇO DE 2007. 
Disciplina as atividades do Secretário Especializado de Juiz do Trabalho Substituto. 
A JUÍZA-CORREGEDORA REGIONAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a implementação 
das funções de Secretário Especializado de Juiz do Trabalho Substituto, criadas pela Lei n. 11.436/2006; CONSIDERANDO que a 
natureza das atividades do Secretário Especializado é de estreita vinculação ao juiz; CONSIDERANDO a divisão territorial do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com o conseqüente zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos nas diversas 
circunscrições; 
RESOLVE: 
Art. 1º - O Secretário Especializado ficará vinculado ao Juiz do Trabalho Substituto, lotado na sede da circunscrição em que o 
magistrado estiver zoneado, ressalvadas as situações já constituídas. 
Parágrafo Primeiro – Os Juízes do Trabalho Substitutos que estão à disposição da Corregedoria terão seus Secretários 
Especializados vinculados de igual modo à Corregedoria. 
Parágrafo Segundo – Na hipótese de deslocamento do Juiz do Trabalho Substituto, o Secretário Especializado permanecerá na 
Unidade Judiciária em que lotado, recebendo os processos do Juiz do Trabalho Substituto a que vinculado. 
Art. 2º - A designação para o exercício da função dar-se-á por ato do Presidente do Tribunal, mediante livre indicação do Juiz do 
Trabalho Substituto. 
Art. 3º - Na hipótese de o Juiz do Trabalho Substituto estar em gozo de férias e não possuir resíduo, o Secretário Especializado 
poderá auxiliar outro Juiz do Trabalho Substituto, a critério da Corregedoria Regional. 
Art. 4º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 20 de março de 2007. 
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE 
Juíza-Corregedora Regional 
 
 
COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL 
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Exmo. Juiz Denis Marcelo de Lima Molarinho, no uso de suas 
atribuições e na forma prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna pública a composição dos Órgãos do Tribunal: 
Órgão Especial, a contar de 16 de março de 2007. 
Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente) 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO (Vice-Presidente) 
Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE (Corregedora-Regional) 
Juiz JURACI GALVÃO JÚNIOR (Vice-Corregedor Regional) 
Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA 
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI 
Juiz MARIO CHAVES 
Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI 
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Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
Juíza MARIA HELENA MALLMANN 
Juíza ANA LUIZA HEINECK KRUSE 
Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
Juíza IONE SALIN GONÇALVES 
Juiz RICARDO CARVALHO FRAGA 
Seção de Dissídios Coletivos, a contar de 16 de março de 2007. 
Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente) 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO (Vice-Presidente) 
Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA 
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI 
Juiz MARIO CHAVES 
Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA 
Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
Juíza EURÍDICE JOSEFINA BAZO TÔRRES 
Juíza FLÁVIA LORENA PACHECO 
1ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 16 de março de 2007. 
Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE (Presidente) 
Juíza MARIA HELENA MALLMANN 
Juíza ANA LUIZA HEINECK KRUSE 
Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
Juiz RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
Juíza MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
Juiz JOSÉ FELIPE LEDUR 
Juiz LUIZ ALBERTO DE VARGAS 
Juíza BEATRIZ RENCK 
Juíza MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA - 
convocada 
2ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 16 de março de 2007. 
Juiz JURACI GALVÃO JÚNIOR (Presidente) 
Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
Juíza VANDA KRINDGES MARQUES 
Juíza ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO 
Juíza DENISE MARIA DE BARROS 
Juíza IONE SALIN GONÇALVES 
Juiz RICARDO CARVALHO FRAGA 
Juiz HUGO CARLOS SCHEUERMANN 
Juiz JOÃO PEDRO SILVESTRIN 
Turmas, a contar de 16 de março de 2007. 
1ª TURMA 
Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Presidente) 
Juíza EURÍDICE JOSEFINA BAZO TÔRRES 
Juíza IONE SALIN GONÇALVES 
Juiz JOSÉ FELIPE LEDUR 
2ª TURMA 
Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO (Presidente) 
Juíza MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
Juiz HUGO CARLOS SCHEUERMANN 
Juiz JOÃO PEDRO SILVESTRIN 
3ª TURMA 
Juíza MARIA HELENA MALLMANN (Presidente) 
Juiz RICARDO CARVALHO FRAGA 
Juiz LUIZ ALBERTO DE VARGAS 
Juíza BEATRIZ RENCK 
4ª TURMA 
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI (Presidente) 
Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
Juiz RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
Juíza DENISE MARIA DE BARROS 
5ª TURMA 
Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA (Presidente) 
Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
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Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
6ª TURMA 
Juiz MARIO CHAVES (Presidente) 
Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
Juíza ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO 
7ª TURMA 
Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON (Presidente) 
Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA 
Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
Juíza VANDA KRINDGES MARQUES 
8ª TURMA 
Juíza ANA LUIZA HEINECK KRUSE (Presidente) 
Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
Juíza FLÁVIA LORENA PACHECO 
Juíza MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA - convocada. 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
VICE-PRESIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS 
<!ID202202-1> 

CIRCULAR No- 404, DE 29 DE MARÇO DE 2007 
Estabelece procedimentos para movimentação das contas vinculadas do FGTS e baixa instruções complementares. 
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso II da Lei 8.036/90, de 11/05/90, regulamentada pelo Decreto n º 99.684/90, de 
08/11/90, baixa a seguinte Circular disciplinando a movimentação das contas vinculadas do FGTS, pelos trabalhadores e seus 
dependentes, diretores não empregados e seus dependentes, e empregadores. 
1 Nos termos desta Circular, as hipóteses de movimentação de conta vinculada, previstas nas Leis 7.670/88, de 08/09/88, 8.630/93, 
de 25/02/93 e 8.036/90, de 11/05/90, com redação alterada pelas Leis 8.678/93, de 13/07/93, 8.922/94, de 25/07/94, e 9.491/97, de 
09/09/97, e ainda as regulamentações contidas nos Decretos 99.684/90, de 08/11/90, 2.430/97, de 17/12/97, 2.582/98, de 08/05/98, 
5.113/04, de 22/06/2004, e 5.860/06, de 26/07/06; Medidas Provisórias números 2164-41e 2197-43, ambas de 24/08/2001, com a 
vigência definida nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional nº. 32, de 11/09/2001 e Portaria MTE 366/02, de 16/09/2002, 
são operacionalizadas na forma adiante indicada. 
1.1 Às contas vinculadas que tenham saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei Complementar 
nº 110, de 29/06/2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11/09/2001, e ainda, em face do disposto na Medida Provisória nº 55, de 
12/07/2002, convertida na Lei nº 10.555/01, de 13/11/2002, se aplicam as condições gerais elencadas nesta Circular, e, ressalvadas 
as situações atinentes a cada código, no que não ferir a legislação específica. 
ESPECIFICAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO 
CÓDIGO DE SAQUE - 01 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Despedida, pelo empregador, sem justa causa, inclusive a indireta; ou 
- Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do temporário 
firmado nos termos da Lei 6.019/74, por obra certa ou do contrato de experiência; ou 
- Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/98, de 21/01/98, 
conforme o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho; ou 
- Exoneração do diretor não empregado, sem justa causa, por deliberação da assembléia, dos sócios cotistas ou da autoridade 
competente. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, homologado quando legalmente exigível; ou 
- Termo de Audiência da Justiça do Trabalho ou Termo de Conciliação, devidamente homologado pelo Juízo do feito, reconhecendo 
a dispensa sem justa causa, quando esta resultar de conciliação em reclamação trabalhista; ou 
- Termo lavrado pela Comissão de Conciliação Prévia, contendo os requisitos exigidos pelo Art. 625-E da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, nos casos em que os conflitos individuais de trabalho forem resolvidos no âmbito daquelas Comissões; ou 
- Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista; ou 
- Cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor não empregado; cópia do 
Contrato Social e respectivas alterações registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato 
próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não inscrito no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 02 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho, inclusive por prazo determinado, por obra certa ou do contrato de experiência, por motivo de 
culpa recíproca ou de força maior. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Certidão ou cópia de sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, e apresentação de TRCT, quando houver; ou 
- Certidão ou cópia de sentença judicial transitada em julgado, no caso de diretor não empregado. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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- documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- CTPS, na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 03 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho por extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou 
agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho por infringência ao inciso II do art. 
37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário; ou 
- Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- TRCT, homologado quando legalmente exigível, e apresentação de: 
a) declaração escrita do empregador confirmando a rescisão do contrato em conseqüência de supressão de parte de suas atividades, 
ou 
b) cópia autenticada da alteração contratual registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou 
ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial ou registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou 
na Junta Comercial, deliberando pela extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou 
agências; ou 
c) certidão de óbito do empregador individual; ou 
d) decisão judicial transitada em julgado e documento de nomeação do síndico da massa falida pelo juiz, quando a rescisão do 
contrato for em conseqüência da falência; ou 
e) documento emitido pela autoridade competente reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho ou decisão judicial, transitada 
em julgado; ou 
f) cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor não empregado em razão 
da extinção, fechamento ou supressão; cópia do Contrato Social e respectivas alterações registradas no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial ou registrado 
em Cartório ou Junta Comercial, deliberando pela extinção da empresa. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 04 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do temporário firmado nos termos da Lei 6.019/74, por 
obra certa ou do contrato de experiência; ou 
- Término do mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- TRCT, homologado quando legalmente exigível, e apresentação de: 
a) CTPS e cópia das páginas de identificação e do contrato de trabalho com duração de até 90 dias ou três meses, ou 
b) CTPS e cópia das páginas de identificação e do contrato de trabalho firmado nos termos da Lei nº 6.019/74; ou 
c) CTPS e cópia do instrumento contratual para os contratos de duração superior a 90 dias ou três meses; ou 
- Cópia autenticada das atas das assembléias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e do término do mandato, registradas 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial e, ainda, dos estatutos quando as atas forem omissas quanto 
às datas de nomeação e/ou afastamento, ou ato próprio da autoridade competente, quando se tratar de diretor não empregado. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 05 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Aposentadoria, inclusive por invalidez; ou 
- Rescisão contratual do trabalhador, a pedido ou por justa causa, relativo a vínculo empregatício firmado após a aposentadoria; ou 
- Exoneração do diretor não empregado, a pedido ou por justa causa, relativa a mandato exercido após a aposentadoria. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão equivalente 
que comprove a aposentadoria ou portaria publicada em Diário Oficial, e: 
a) TRCT, homologado quando legalmente exigível, para contrato firmado após a DIB - Data de Início do Benefício da 
aposentadoria,  
b) cópia autenticada da ata da Assembléia que comprove a exoneração a pedido ou por justa causa; cópia do Contrato Social e 
respectivas alterações registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da 
autoridade competente, publicado em Diário Oficial, no caso de mandato de Diretor não empregado firmado após a aposentadoria. 
OBSERVAÇÃO 
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- No caso de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador, e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
- Saldo disponível nas contas vinculadas relativas a contratos de trabalho rescindidos/extintos antes da concessão da aposentadoria; 
e/ou 
- Saldo havido na conta vinculada de contrato de trabalho não rescindido por ocasião da concessão de aposentadoria, cujo saque 
ocorrerá sempre que o trabalhador formalizar solicitação nesse sentido, ainda que permaneça na atividade laboral; ou 
- Saldo havido na conta vinculada do contrato de trabalho firmado após a concessão de aposentadoria, hipótese em que o saque 
ocorrerá em razão da aposentadoria, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, ainda que a pedido ou por justa causa (art. 35, § 
1º, do Regulamento do FGTS). 
CÓDIGO DE SAQUE - 06 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa dias. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Declaração assinada pelo sindicato representativo da categoria profissional, ou OGMO - Órgão Local de Gestão de Mão-de-Obra 
quando este já estiver constituído, comunicando a suspensão total do trabalho avulso, por período igual ou superior a noventa dias. 
OBSERVAÇÃO 
- Decorridos 90 dias de suspensão total do trabalho avulso e, de posse da Declaração, o trabalhador poderá solicitar o saque desde 
que, na data da solicitação, permaneça com suas atividades de avulso suspensas. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso. 
CÓDIGO DE SAQUE - 07 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso portuário 
MOTIVO 
- Cancelamento do registro profissional solicitado até o dia 31 de dezembro de 1994 ao órgão local de gestão de mão-de-obra. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Solicitação do cancelamento do registro profissional efetuada junto ao OGMO - Órgão Local de Gestão de Mão-de-Obra e 
declaração deste, contendo a data do cancelamento do registro profissional, e 
- Comprovante de recebimento da indenização de que trata o artigo 59, inciso I, da Lei 8.630/93, de 25/02/93, cujo pagamento tenha 
ocorrido até 31/12/1998 e apresentação de TRCT, se for o caso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso portuário. 
CÓDIGO DE SAQUE - 10 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de não optante, tendo 
havido pagamento de indenização. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Rescisão contratual ou TRCT com código de saque 01, homologado na forma prevista nos parágrafos do artigo 477 da CLT, da 
qual conste, em destaque, o pagamento da parcela correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço trabalhado na 
condição de não optante e, para afastamentos ocorridos a partir de 16/02/98, inclusive, apresentação do comprovante de 
recolhimento dos depósitos rescisórios do FGTS correspondentes ao mês da rescisão, mês imediatamente anterior à rescisão, se não 
houver sido recolhido, e 40% do total dos depósitos relativos ao período trabalhado na condição de optante, acrescidos de 
atualização monetária e juros, se for o caso; ou 
- Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista ou termo de conciliação da 
Justiça do Trabalho, devidamente homologado pelo juízo do feito. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
OBSERVAÇÃO 
- O valor do saque será, obrigatoriamente, creditado em conta bancária de titularidade do empregador e por ele formalmente 
indicada por ocasião da solicitação do saque. 
CÓDIGO DE SAQUE - 19 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado residente em áreas atingidas por desastre natural, cuja situação de 
emergência ou de estado de calamidade pública tenha sido formalmente reconhecido pelo Governo Federal. 
MOTIVO 
- Necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural que tenha atingido a área de residência do trabalhador, quando 
a situação de emergência ou o estado de calamidade pública tenha sido reconhecido por meio de decreto do governo do Distrito 
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Federal ou Município e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural, 
se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional. 
Para fins de saque com fundamento neste Código, considera-se desastre natural: 
enchentes ou inundações graduais; 
enxurradas ou inundações bruscas; 
alagamentos; 
inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar; 
granizos; 
vendavais ou tempestades; 
vendavais muito intensos ou ciclones extra tropicais; 
vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais; e 
tornados e trombas d'água. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO (a ser fornecido pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal à CAIXA): 
- Declaração comprobatória, em consonância com a avaliação realizada pelos órgãos de Defesa Civil municipal ou do Distrito 
Federal, das áreas atingidas por desastres naturais, que deverá conter a descrição da área, observando o seguinte padrão: 
a) nome do Distrito/Cidade/UF, caso todas as unidades residenciais existentes no distrito tenham sido atingidas; ou 
b) nome do Bairro/Cidade/UF, caso todas as unidades residenciais existentes no bairro tenham sido atingidas; ou 
c) nome do Logradouro/Bairro ou Distrito/Cidade/UF, caso a área atingida se restrinja às unidades residenciais existentes naquele 
logradouro; ou 
d) identificação da unidade residencial/nome do logradouro/bairro ou distrito/cidade/unidade da federação, caso a área atingida se 
restrinja a determinada(s) unidade(s) residencial(is). 
A Declaração deverá conter, ainda, a identificação do município atingido pelo desastre natural, informações relativas ao decreto 
municipal ou do Distrito Federal e à portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional que reconheceu o estado de calamidade 
pública ou a situação de emergência e a Codificação de Desastre, Ameaças e Riscos - CODAR. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO (a ser fornecido pelo Trabalhador): 
- Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos, 
entre outros), emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência ou calamidade havida em decorrência do desastre 
natural. Na falta do comprovante de residência, o titular da conta vinculada poderá apresentar uma declaração emitida pelo Governo 
Municipal ou do Distrito Federal, atestando que o trabalhador é residente na área afetada. A declaração deverá ser firmada sobre 
papel timbrado e a autoridade emissora deverá apor nela data e assinatura. Também deverá ser mencionado na declaração: nome 
completo, data de nascimento, endereço residencial e número do PIS/PASEP do trabalhador. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP; ou 
- CTPS ou outro documento que contenha o número de inscrição PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
O valor do saque será o saldo disponível na conta vinculada, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 2.600,00 
para cada evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre um saque e outro não seja inferior a doze meses. 
OBSERVAÇÕES 
- A solicitação ao saque fundamentada nesta hipótese de movimentação poderá ser apresentada até o 90º dia subseqüente ao da 
publicação da portaria do Ministério da Integração Nacional reconhecendo a situação de emergência ou o estado de calamidade 
pública. 
- No caso dos saques realizados a partir do dia 09/06/2004, o código de saque deve ser acrescido da letra L. 
CÓDIGO DE SAQUE - 23 
BENEFICIÁRIO: Dependente do trabalhador, do diretor não empregado ou do trabalhador avulso falecido. 
MOTIVO 
- Falecimento do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Declaração de dependentes firmada por instituto oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou  
Declaração de dependentes habilitados à pensão, fornecida pelo Órgão pagador da pensão, custeada pelo Regime Jurídico Único; 
assinada pela autoridade competente, contendo, dentre outros dados, a logomarca/timbre do órgão emissor; a data do óbito e o nome 
completo, a inscrição PIS/PASEP e o número da CTPS ou do Registro Geral da Carteira de Identidade do trabalhador que legou o 
benefício e discriminando, com o nome completo, vínculo de dependência e data de nascimento os dependentes habilitados ao 
recebimento da pensão. 
OBSERVAÇÕES 
- Na hipótese de saque por dependente de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A. 
- Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados 
em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do solicitante; e  
- Certidão de óbito; 
- TRCT homologado quando legalmente exigível, para o contrato de trabalho extinto pelo óbito, se apresentado; e/ou 
- CTPS ou declaração das empresas comprovando o vínculo laboral; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP do titular; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o titular doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo total disponível nas contas vinculadas em nome do titular da conta falecido (de cujus), rateado em partes iguais entre os 
dependentes habilitados. 
CÓDIGO DE SAQUE - 26 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
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- Rescisão ou extinção do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de não optante, 
não tendo havido pagamento de indenização, exclusivamente para o contrato de trabalho que vigeu por período igual ou superior a 
01 (um) ano. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Requerimento do empregador, que deve ser acompanhado dos documentos a que alude o Art. 5º da Portaria MTE 366/02, de 
16/09/2002 indicando o Banco, Agência e Conta Bancária, de titularidade do empregador, para crédito do valor do saque; e 
- Relação das contas cujo saque esteja sendo pleiteado, em caso de autorização de saque de forma coletiva, devidamente datada, 
assinada e carimbada em todas as folhas pela autoridade competente da DRT, contendo: 
a) identificação da empresa - razão social, nome de fantasia e CNPJ/CEI; e 
b) nome dos empregados não optantes em ordem alfabética e numerados; e 
c) número da conta vinculada do FGTS, cujo saque está sendo pleiteado; e 
d) nº. e série da CTPS de cada um dos trabalhadores; e 
e) número da inscrição PIS/PASEP de cada um dos trabalhadores; e 
f) datas de admissão, afastamento e nascimento de cada um dos trabalhadores; e 
g) datas da opção e da retroação, quando houver, de cada um dos trabalhadores. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
DA AUTORIZAÇÃO DA DRT/SDT 
- O empregador deve solicitar a autorização de saque à DRT/SDT, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
rescisão/extinção do contrato e o motivo do não pagamento da indenização, observando os demais procedimentos constantes na 
Portaria MTE nº 366/02, de 16/09/2002. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada, individualizada em nome de cada trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de 
não optante por período igual ou superior a um ano. 
OBSERVAÇÃO 
- O valor do saque será, obrigatoriamente, creditado em conta bancária de titularidade do empregador e por ele formalmente 
indicada por ocasião da solicitação do saque. 
CÓDIGO DE SAQUE - 27 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
- Pagamento ao trabalhador, pelo empregador, da indenização relativa ao tempo de serviço em que permaneceu na condição de não 
optante, nos termos da transação homologada pela autoridade competente, durante a vigência do contrato de trabalho do trabalhador, 
conforme artigo 6º do Regulamento Consolidado do FGTS; ou 
- Recolhimento, pelo empregador, na conta optante do trabalhador, do valor correspondente à indenização referente ao tempo de 
serviço não optante, anterior a 05/10/1988, efetuado durante a vigência do contrato de trabalho do trabalhador, conforme artigo 73 
do Regulamento Consolidado do FGTS; ou 
- Rescisão do contrato de trabalho, por motivo de acordo, com pagamento de indenização. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Declaração de opção pelo FGTS, se esta foi realizada após 05/10/1988 e apresentação de: 
a) Termo de Transação do tempo de serviço, homologado pela autoridade competente, ou 
b) GR - Guia de Recolhimento e RE - Relação de Empregados ou GRE - Guia de Recolhimento do FGTS ou GFIP – Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, para recolhimento ocorrido a partir de FEV/1999, comprovando o 
recolhimento em conta optante do trabalhador; ou 
c) Rescisão Contratual ou TRCT, homologado na forma do artigo 477 da CLT, em que conste, em destaque, o pagamento da parcela 
correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço trabalhado na condição de não optante. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Atestado médico fornecido pelo profissional que acompanha o tratamento do paciente, onde conste o nome da doença ou o código 
da Classificação Internacional de Doenças - CID respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico; e 
Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de dependente do titular da conta acometido pela doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra 
D; 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o próprio trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
- Por força de liminar concedida pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre - Ação Civil Pública n. 2001.71.00.030578-6, os 
trabalhadores estão dispensados da apresentação do laudo ou exame laboratorial específico. 
- Nos casos de reincidência de saque dessa espécie pelo mesmo titular e ou em relação ao mesmo dependente, admitir-se-á a 
apresentação de cópia do atestado médico apresentado por ocasião do primeiro saque. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível em todas as contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 81 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia maligna (câncer). 
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DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Atestado médico com validade não superior a trinta dias, contados de sua expedição, firmado com assinatura sobre carimbo e 
CRM do médico responsável pelo tratamento, contendo diagnóstico no qual relate as patologias ou enfermidades que molestam o 
paciente, o estágio clínico atual da moléstia e do enfermo. Na data da solicitação do saque, se o paciente estiver acometido de 
neoplasia maligna, no atestado médico deve constar, expressamente: "Paciente sintomático para a patologia classificada sob o 
CID________"; ou 
"Paciente acometido de neoplasia maligna, em razão da patologia classificada sob o CID________"; ou "Paciente acometido de 
neoplasia maligna nos termos da Lei nº. 8.922/94", ou "Paciente acometido de neoplasia maligna nos termos do Decreto nº. 
5.860/2006"; e 
- Cópia do laudo do exame histopatológico ou anatomopatológico que serviu de base para a elaboração do atestado médico; e 
- Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de estar o dependente do titular da conta acometido pela 
doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra 
D; 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o próprio trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do titular, enquanto estiver acometido pela moléstia. 
CÓDIGO DE SAQUE - 82 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio terminal de vida, em razão de doença grave. 
<!ID202202-2> 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
OBSERVAÇÃO 
- O valor do saque será, obrigatoriamente, creditado em conta bancária de titularidade do empregador e por ele formalmente 
indicada por ocasião da solicitação do saque. 
CÓDIGO DE SAQUE - 50 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Ter conta vinculada com o complemento de atualização monetária de que trata o artigo 4º da LC nº 110/01, cuja importância, em 
10 de julho de 2001, seja igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador. 
OBSERVAÇÕES 
- Nos termos da Lei nº 10.555/2002, de 13/11/2002, a adesão de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 110/01, quando não 
manifesta em termo próprio, será caracterizada pelo recebimento do valor creditado na conta vinculada, passível de saque por este 
código até 30/12/2003; 
- Ao titular que tenha formalizado a adesão no prazo previsto no Decreto nº 3.913/01, é assegurado o direito ao saque nas condições 
deste código, a qualquer tempo; 
- A dispensa da comprovação de condição de saque, para o titular que deixou de efetuar o saque e formalizar a adesão, não excederá 
a data prevista no regulamento para a adesão. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível na conta vinculada do tipo optante ou optante transferida individualizada em nome do trabalhador, cujo valor total, 
apurado nos termos do art. 4º da LC nº 110/01, perfaça, em 10 julho de 2001, importância igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
CÓDIGO DE SAQUE - 70 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Ter o titular da conta vinculada idade igual ou superior a setenta anos. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Documento que comprove a idade mínima de 70 anos do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social  
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
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- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível em todas as contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 80 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Ser portador ou possuir dependente portador do vírus HIV  
- SIDA/AIDS. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Atestado médico fornecido pelo profissional que acompanha o tratamento do paciente, onde conste o nome da doença ou o código 
da Classificação Internacional de Doenças - CID respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico; e Documento hábil que 
comprove a relação de dependência, no caso de dependente do titular da conta acometido pela doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da 
letra D; 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o próprio trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
- Por força de liminar concedida pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre - Ação Civil Pública n. 2001.71.00.030578-6, os 
trabalhadores estão dispensados da apresentação do laudo ou exame laboratorial específico. 
- Nos casos de reincidência de saque dessa espécie pelo mesmo titular e ou em relação ao mesmo dependente, admitir-se-á a 
apresentação de cópia do atestado médico apresentado por ocasião do primeiro saque. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível em todas as contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 81 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia maligna (câncer). 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- Atestado médico com validade não superior a trinta dias, contados de sua expedição, firmado com assinatura sobre carimbo e 
CRM do médico responsável pelo tratamento, contendo diagnóstico no qual relate as patologias ou enfermidades que molestam o 
paciente, o estágio clínico atual da moléstia e do enfermo. Na data da solicitação do saque, se o paciente estiver acometido de 
neoplasia maligna, no atestado médico deve constar, expressamente: "Paciente sintomático para a patologia classificada sob o 
CID________"; ou "Paciente acometido de neoplasia maligna, em razão da patologia classificada sob o CID________"; ou 
"Paciente acometido de neoplasia maligna nos termos da Lei nº. 8.922/94", ou "Paciente acometido de neoplasia maligna nos termos 
do Decreto nº. 5.860/2006"; e 
- Cópia do laudo do exame histopatológico ou anatomopatológico que serviu de base para a elaboração do atestado médico; e 
- Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de estar o dependente do titular da conta acometido pela 
doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra 
D; 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o próprio trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do titular, enquanto estiver acometido pela moléstia. 
CÓDIGO DE SAQUE - 82 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio terminal de vida, em razão de doença grave. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
Atestado contendo diagnóstico médico, claramente descritivo que, em face dos sintomas e do histórico patológico, caracterize 
estágio terminal de vida, em razão de doença grave consignada no Código Internacional de Doenças - CID, que tenha acometido o 
titular da conta vinculada do FGTS ou seu dependente, assinatura e carimbo com o nome/CRM do médico que assiste o paciente, 
indicando expressamente: 
"Paciente em estagio terminal de vida, em razão da patologia classificada sob o CID________"; e Documento hábil que comprove a 
relação de dependência, no caso de ser o dependente do titular da conta o paciente. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado; cópia do Contrato Social 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra 
D; 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o próprio trabalhador, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR 
Saldo disponível nas contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 86 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Permanência do titular da conta, por três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS, para os contratos de trabalho extintos a partir 
de 14/07/90, inclusive. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- CTPS comprovando o desligamento da empresa e a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos 
ininterruptos; ou 
- CTPS onde conste o contrato de trabalho e anotação da mudança de regime trabalhista, publicada em Diário Oficial e a 
inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos ininterruptos; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado e comprovando o desligamento, 
há, no mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, inclusive; ou 
- Declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores não 
empregados, ocorrida há, no mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, inclusive; ou 
- Cópia do Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da 
autoridade competente publicado em Diário Oficial, comprovando o desligamento, há, no mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, 
inclusive. 
OBSERVAÇÕES 
- cumprido o prazo fora do regime do FGTS, a solicitação de saque poderá ser apresentada a partir do mês de aniversário do titular; 
- uma vez adquirido o direito, este poderá ser exercido mesmo que o titular venha firmar novo contrato de trabalho sob o regime do 
FGTS. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do titular que tenha cumprido o interstício de três anos fora do regime do FGTS. 
CÓDIGO DE SAQUE - 87 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Permanência da conta vinculada sem crédito de depósito, por três anos ininterruptos, cujo afastamento do titular tenha ocorrido até 
13/07/90, inclusive. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
- CTPS onde conste o contrato de trabalho cuja conta vinculada está sendo objeto de saque; ou 
- Comprovante do afastamento do trabalhador, quando não constante da CTPS; ou 
- Cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor não empregado e comprovando o desligamento até 
13/07/90, inclusive; ou 
- Declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores não 
empregados, ocorrida há, no mínimo, três anos, até 13/07/90, inclusive; ou 
- Cópia do Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da 
autoridade competente publicado em Diário Oficial, comprovando o desligamento até 13/07/90, inclusive. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÃO 
- Código de saque deve ser acrescido da letra N. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do titular que satisfaçam os requisitos. 
CÓDIGO DE SAQUE - 88 
BENEFICIÁRIO: Pessoa indicada pelo Juiz 
MOTIVO 
- Determinação Judicial. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Ordem Judicial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do solicitante; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS/PASEP do titular; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
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Valor ou percentual indicado na ordem judicial, limitado ao saldo disponível na conta vinculada. 
CÓDIGO DE SAQUE - 91 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para aquisição de moradia própria, imóvel residencial concluído. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar o trabalhador com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
- Não ser proprietário, cessionário, usufrutuário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, concluído ou em 
construção: 
a) Financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; ou 
b) No município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana; ou 
c) No atual município de residência. 
- Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; e 
- Ser a operação passível de financiamento no SFH. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos Agentes 
Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando houver, 
não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a) Limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; ou 
b) Da avaliação feita pelo agente financeiro; ou 
c) De compra e venda. 
CÓDIGO DE SAQUE - 92 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado, ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para amortização extraordinária do saldo devedor decorrente de financiamento concedido pelo SFH, obtido 
pelo titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar o trabalhador com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Estar em dia com o pagamento das prestações do financiamento; e 
- Contar com o interstício mínimo de dois anos da movimentação anterior, quando se tratar de nova utilização para 
amortizar/liquidar saldo devedor; e 
- O valor do FGTS a ser utilizado para amortização extraordinária não pode ser inferior ao montante correspondente a doze vezes o 
valor da prestação vigente à data da operação. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos Agentes 
Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do trabalhador, limitado ao saldo devedor atualizado do financiamento, obtido pelo titular ou 
coobrigado na aquisição de moradia própria. 
CÓDIGO DE SAQUE - 93 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para abatimento das prestações decorrentes de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo titular na 
aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar o trabalhador com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- O valor a ser movimentado na conta vinculada deve situar-se dentro dos limites de utilização e comprometimento mínimo da renda 
familiar, em relação ao valor da prestação, ou da diferença de prestação, conforme demonstrado a seguir: 
FAIXAS DE RENDA VALOR EM SALÁRIO MÍNIMO COMPROMETIMENTO MÍNIMO DE RENDA FAMILIAR 
MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO POSSÍVEL 
I Até 4 5% 80% 
II Acima de 4 e até 12 10% 60% 
III Acima de 12 15% 40% 
- Caso o mutuário não tenha renda e seja o único devedor do financiamento habitacional, pode utilizar a conta vinculada do FGTS 
para pagamento de até 80% do valor da prestação. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos Agentes 
Financeiros. 
- A solicitação de utilização do FGTS poderá ser formalizada uma vez a cada período de, no mínimo, doze meses. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do trabalhador, observados os limites de utilização estabelecidos pelo Conselho Curador do 
FGTS. 
CÓDIGO DE SAQUE - 94 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Formalização de pedido de aplicação junto ao administrador do Fundo Mútuo de Privatização FMP-FGTS ou do Clube de 
Investimento CI-FGTS, e 
- Apresentação de extrato da conta vinculada que pretenda utilizar em FMP-FGTS, junto à Administradora do FMP-FGTS ou CI-
FGTS e de documentação de identificação. 
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VALOR DO SAQUE 
Até cinqüenta por cento do saldo disponível, de todas as contas vinculadas do titular, já consideradas as eventuais utilizações 
anteriores em FMP. 
CÓDIGO DE SAQUE - 95 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para pagamento das parcelas de recursos próprios de imóvel residencial em fase de construção vinculado a 
programas de financiamento ou de autofinanciamento. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar o trabalhador com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Não ser proprietário, cessionário, usufrutuário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, concluído ou em 
construção: 
a) Financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; ou 
b) No município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana; ou 
c) No atual município de residência. 
- Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; e 
- Ser a operação financiável pelo SFH. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos Agentes 
Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando houver, 
não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a) Limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; ou 
b) Da avaliação feita pelo agente financeiro; ou 
c) De compra e venda ou custo total da obra; ou 
d) Somatório dos valores das etapas do cronograma físicofinanceiro a realizar. 
CÓDIGO DE SAQUE - 96 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado, ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para liquidação do saldo devedor decorrente de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo titular na 
aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar o trabalhador com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Contar com o interstício mínimo de dois anos da movimentação anterior, quando se tratar de nova utilização para 
amortizar/liquidar saldo devedor. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos Agentes 
Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo disponível nas contas vinculadas do trabalhador limitado ao saldo devedor atualizado do financiamento. 
3 DO FORMULÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
3.1 O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, formulário aprovado pela Portaria nº 302, de 26/06/2002, expedida pelo 
MTE, é o instrumento de quitação das verbas rescisórias, e será utilizado para o saque da conta vinculada do FGTS, nas hipóteses 
que exijam rescisão/extinção do contrato de trabalho, e deve ser apresentado em via original. 
3.2 No campo 25 do TRCT o empregador deve consignar por extenso a causa da rescisão do contrato de trabalho e no campo 26, o 
código de saque correspondente, quando o motivo da rescisão ensejar direito ao saque em hipótese elencada nesta Circular. 
3.2.1 Quando o afastamento for motivado por evento que não permita o saque da conta vinculada do FGTS, o campo 26 deverá ser 
grafado com a expressão "NÃO". 
3.3 O TRCT deve, obrigatoriamente, ser assinado pelo empregador/preposto, devidamente identificado(s) no campo 57 do 
formulário, preferencialmente por meio de carimbo identificador da empresa e do preposto, não sendo permitida a assinatura sobre 
carbono. 
3.4 O TRCT deve, obrigatoriamente, ser assinado pelo trabalhador no campo 58, não sendo permitida a assinatura sobre folha 
carbono. 
4 O recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, somente será válido quando formalizado de acordo com a 
legislação vigente, notadamente quanto à respectiva homologação. 
5 Para os códigos de saque 01, 02, 03, ou 04, é facultado ao empregador, comunicar a movimentação dos trabalhadores pela Rede 
Mundial de Computadores - Internet, por meio do canal eletrônico de relacionamento Conectividade Social, utilizando-se de 
Certificação Eletrônica. 
5.1 Compete ao usuário do Conectividade Social, ao se valer do canal, anotar a chave de identificação por este gerada, no canto 
superior direito do TRCT, objetivando a homologação da rescisão contratual, via Internet, pela entidade sindical representativa da 
categoria profissional do trabalhador ou Delegacia Regional do Trabalho, se for o caso. 
5.1.1 A homologação da rescisão contratual por meio da Internet não altera ou substitui os procedimentos previstos pela CLT. 
5.2 A comunicação de movimentação do trabalhador por meio da Internet não isenta o trabalhador da apresentação dos documentos 
necessários à liberação dos valores do FGTS, nos termos da legislação vigente. 
5.2.1 Entretanto, para os códigos de saque iguais a 01, 03 ou 04, quando o valor a receber for igual ou menor que R$ 600,00 
(seiscentos reais), é facultado ao trabalhador dirigir-se aos serviços de auto-atendimento da CAIXA ou em casa lotéricas, desde que 
este tenha o Cartão do Cidadão e senha válidos. 
5.2.2 Para o código de saque igual a 02 de qualquer valor e para os códigos de saque iguais a 01, 03 e 04 e sendo o valor a ser 
recebido maior que R$ 600,00, permanece a exigência de ser apresentada a documentação comprobatória do saque ao atendente da 
CAIXA. 
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5.3 A faculdade de outorga da procuração eletrônica pelo empregador, na forma estabelecida para uso do canal eletrônico de 
relacionamento Conectividade Social, não o exime da responsabilidade civil e penal, respondendo o outorgante, solidariamente com 
o outorgado, por toda e qualquer informação prestada via Internet, bem como, pelo uso indevido da aplicação. 
5.4 O empregador, a entidade homologadora ou a autoridade competente é responsável por toda e qualquer informação prestada via 
Internet, bem como, pelos efeitos decorrentes desta e pelo uso indevido do aplicativo. 
6 DO USO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 
6.1 Não é admissível a representação mediante instrumento de procuração, público ou particular, no pedido de movimentação e no 
pagamento do saldo da conta vinculada do FGTS para as modalidades previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X do artigo 20 da Lei 
8.036/1990, com as alterações introduzidas em legislação posterior. 
6.1.1 Os citados incisos referem-se aos códigos de saque 01, 02, 03, 05, 05A, 86, 87N, 04 e 06. 
6.2 Para esses códigos de saque, é admitida a representação por instrumento público de procuração, desde que este contenha poderes 
específicos para este fim, nos casos de grave moléstia, comprovada por perícia médica relatada em laudo, no qual conste a 
incapacidade de locomoção do titular da conta vinculada do FGTS. 
6.2.1 Nos termos do Parecer emitido no Processo-Consulta CFM nº. 752/2003, o relatório de uma Junta Médica ou o relatório 
circunstanciado do médico assistente são considerados como documentos médicos equivalentes ao laudo pericial exigido para a 
outorga de procuração no caso de doença grave que impeça o comparecimento do titular da conta, nos termos estabelecidos pela MP 
nº. 2.197-43 ou no caso deste titular se encontrar em estágio terminal em razão da doença que o acometeu, consoante o contido no 
inciso IV do art. 5º do Decreto nº. 3.913/2001. 
6.3 Para os demais códigos de saque, é admissível a representação mediante instrumento de procuração, público ou particular, no 
pedido de movimentação e no pagamento do saldo da conta vinculada do FGTS, independente do tipo da conta vinculada, desde que 
contenha poderes específicos para este fim. 
6.3.1 Para que o instrumento de procuração particular seja válido, a assinatura do outorgante deve ser reconhecida em cartório. 
7 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Circular CAIXA 400/2007, de 07 de fevereiro de 2007. 
CARLOS AUGUSTO BORGES 
Vice- Presidente 
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INFORMATIVO DO STF Nº 457 – 26 de fevereiro a 02 de março de 2007. (EXCERTOS) 
 

Subteto de Magistrados Estaduais e Art. 37, XI, e § 12, da CF - 1 
 

O Tribunal, por maioria, deferiu pedido de liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros - AMB para, dando interpretação conforme à Constituição ao art. 37, XI, e § 12, da Constituição Federal, o 
primeiro dispositivo, na redação da EC 41/2003, e o segundo, introduzido pela EC 47/2005, excluir a submissão dos membros da 
magistratura estadual ao subteto de remuneração, bem como para suspender a eficácia do art. 2º da Resolução 13/2006 e do art. 1º, 
parágrafo único, da Resolução 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, as quais fixam, como limite remuneratório 
dos magistrados e servidores dos Tribunais de Justiça, 90,25% do subsídio mensal de Ministro do STF (CF, art. 37: “XI - a 
remuneração e o subsídio... dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios... 
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite... o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário... § 12. Para os fins do disposto no 
inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às 
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.”). 
ADI 3854 MC/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 28.2.2007. (ADI-3854)

Subteto de Magistrados Estaduais e Art. 37, XI, e § 12, da CF - 2 
 

Salientando-se o caráter nacional e unitário do Poder Judiciário, entendeu-se que as normas em questão, aparentemente, violam o 
princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput e I) por estabelecerem, sem nenhuma razão lógico-jurídica que o justifique, tratamento 
discriminatório entre magistrados federais e estaduais que desempenham iguais funções e se submetem a um só estatuto de âmbito 
nacional (LC 35/79), restando ultrapassados, desse modo, pela EC 41/2003, os limites do poder constitucional reformador (CF, art. 
60, § 4º, IV). Asseverou-se que o caráter nacional da estrutura judiciária está reafirmado na chamada regra de escalonamento 
vertical dos subsídios, de alcance nacional, e objeto do art. 93, V, da CF, que, ao dispor sobre a forma, a gradação e o limite para 
fixação dos subsídios dos magistrados não integrantes dos Tribunais Superiores, não faz distinção, nem permite que se faça, entre 
órgãos dos níveis federal e estadual, mas sim os reconhece como categorias da estrutura judiciária nacional. Considerou-se, ademais, 
manifesto o periculum in mora, tendo em conta que já determinada a implementação do teto remuneratório da magistratura estadual 
em sete tribunais, estando outros oito no aguardo de decisão do CNJ para também fazê-lo. Vencido, parcialmente, o Min. Marco 
Aurélio, que deferia a liminar em menor extensão, tão-somente para suspender a eficácia das resoluções do CNJ, e, integralmente, o 
Min. Joaquim Barbosa, que a indeferia. Precedentes citados: ADI 3367/DF (DJU de 17.3.2006); ADI 2087 MC/AM (DJU de 
19.9.2003). 
ADI 3854 MC/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 28.2.2007. (ADI-3854)

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=3854&CLASSE=ADI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=3854&CLASSE=ADI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


                                           ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.227                         
 
45 

 
 
 
Débitos da Fazenda Pública e Juros de Mora - 4 

 
Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário e declarou a constitucionalidade do 
art. 1º-F da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.225-45/2001, que estabelece que “os juros de mora, nas condenações 
impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderá 
ultrapassar o percentual de 6% ao ano”. Na espécie, impugnava-se acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, aplicando seu Enunciado 32, condenara a União ao pagamento integral do resíduo de 3,17% 
sobre os vencimentos dos servidores públicos federais, acrescidos de juros de 1% ao mês, ao fundamento de que o dispositivo em 
questão fere o princípio constitucional da isonomia — v. Informativo 436. Salientando-se que o conceito da isonomia, aplicado à 
hipótese do recurso, é relacional, exigindo modelos de comparação e de justificação, entendeu-se não haver discriminação entre 
credores da Fazenda Pública, haja vista que os débitos desta, em regra, são pagos com taxa de juros moratórios de 6% ao ano, a 
exemplo do que ocorre na desapropriação, nos títulos da dívida pública e na composição dos precatórios. Destacou-se exceção a 
essa regra, citando-se o indébito tributário, em relação ao qual aplica-se o disposto no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, 
c/c o art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95. Esclareceu-se que a Fazenda Pública, no caso do indébito, remunera de modo mais vantajoso, 
porque, quando exige o pagamento, também o faz de forma mais elevada, tratando-se, portanto, de reciprocidade que vincula a 
cobrança à dívida. Vencidos os Ministros Cármen Lúcia, Carlos Britto, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence que negavam 
provimento ao recurso. RE 453740/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.2.2007. (RE-453740)

Contribuição Sindical Patronal e Isenção - 2 
 

O Tribunal retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional do Comércio - CNC 
contra o § 4º do art. 3º da Lei 9.317/96, e contra a expressão “e a Contribuição Sindical Patronal”, contida no § 6º do art. 3º da 
Instrução Normativa SRF 9/99, que dispensam as microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES - Sistema de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do pagamento das demais contribuições instituídas pela 
União — v. Informativo 379. Inicialmente, o Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de rejeitar a alegação de que, em razão 
da superveniência de lei alterando o texto impugnado, teria havido perda de objeto da ação, tendo em conta que, nos termos da nova 
legislação, a Lei 9.317/96 só estará revogada no mês de julho de 2007. Em seguida, o Min. Marco Aurélio, em voto-vista, divergiu 
do relator para julgar procedente o pedido, conferindo ao § 4º do art. 3º da Lei 9.317/96, sem redução de texto, o sentido de não 
alcançar a contribuição sindical prevista no art. 589 da CLT. Salientou estar de acordo com o relator no que respeita à existência 
tanto da contribuição confederativa, prevista no art. 8º, IV, da CF, quanto da contribuição sindical, tratada no art. 589, da CLT. 
Entendeu, entretanto, que o afastamento da contribuição social, mediante interpretação do § 4º do art 3º da lei impugnada, 
inviabiliza a própria organização da categoria econômica, haja vista ser essa contribuição a base maior da manutenção da pirâmide 
sindical, ou seja, a fonte viabilizadora da existência das entidades sindicais. Asseverou, ademais, que a aludida interpretação gera 
paradoxo, porquanto as microempresas e as empresas de pequeno porte nada contribuirão para a manutenção da estrutura sindical, 
sendo que os prestadores de serviços a elas integrados, presumidamente de menor capacidade econômico-financeira, continuarão a 
fazê-lo. Após, pediu vista dos autos o Min. Carlos Britto. ADI 2006/DF, rel. Min. Eros Grau, 1º.3.2007. (ADI-2006)

Mandado de Injunção e Aviso Prévio Proporcional 
 

O Tribunal julgou procedente pedido formulado em mandado de injunção para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional na 
regulamentação do direito ao aviso prévio proporcional previsto no art. 7º, XXI, da CF, e para determinar a comunicação da decisão 
a esse órgão (CF: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais... XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;”). Na espécie, tratava-se de mandado de injunção impetrado contra o Banco do 
Brasil por empregado que trabalhara por mais de 20 anos na empresa e que, dispensado sem justa causa, recebera apenas o 
pagamento de trinta dias. Ressaltou-se que a simples existência de projetos de lei referentes à matéria debatida não seria causa 
suficiente para afastar a mora. Reconheceu-se, ademais, que, não fosse o pedido da inicial, limitado a requer a comunicação ao 
órgão competente para a imediata regulamentação da norma, seria talvez a oportunidade de reexaminar a posição do Supremo em 
relação à natureza e à eficácia do mandado de injunção, nos termos do que vem sendo decidido no MI 670/ES (v. Informativo 430). 
MI 695/MA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º.3.2007. (MI-695)

Ação Trabalhista: Regime Estatutário e Competência 
 

A Turma julgou procedente reclamação ajuizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel para determinar a remessa 
dos autos de ação trabalhista, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Curitiba - PR, à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal. Salientou-se que, no caso, conforme a análise dos documentos juntados, o contrato firmado entre a ora reclamante e a 
autora da reclamação trabalhista possuiria natureza jurídica temporária e submeter-se-ia a regime jurídico administrativo. Assim, 
concluiu-se que a existência de regime administrativo próprio, especificado para ser aplicado na espécie, afastaria o caráter celetista 
do vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Ademais, nos termos do que decidido na ADI 3395 MC/DF (j. em 5.4.2006), a 
justiça trabalhista é incompetente pra processar e julgar causas entre as entidades do Poder Público e os servidores vinculados por 
relação jurídico-administrativa, como ocorre na hipótese. Rcl 4762/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 2.3.2007. (Rcl-4762)

INFORMATIVO DO STF Nº 459 – 12 a 16 de março de 2007. (EXCERTOS) 

Prescrição: Maior de 70 Anos e Estatuto do Idoso 
 
A Turma iniciou julgamento de habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e 
crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I), no qual se pretende a incidência da redução do prazo prescricional prevista 
no art. 115 do CP (“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 
(vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”), tendo em conta a circunstância de o paciente, à época do 
julgamento da apelação, contar setenta anos. O Min. Marco Aurélio, relator, concedeu a ordem para proclamar a prescrição da 
pretensão punitiva consideradas as penas concretizadas e impostas ao paciente. Inicialmente, afastou a alegação de que o 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=453740&CLASSE=RE&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2006&CLASSE=ADI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=695&CLASSE=MI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=4762&CLASSE=Rcl&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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mencionado dispositivo teria sido derrogado pela Lei 10.741/2003, que define como idoso aquele que possui idade igual ou superior 
a 60 anos, ao fundamento de ser completa a norma do CP, não remetendo à disciplina legal do que se entende por idoso, mas 
fixando os 70 anos como capazes de levar à diminuição do prazo prescricional. Em seguida, reportando-se ao que decidido na Ext 
591/República Italiana (DJU de 22.9.95), afirmou que o art. 115 do CP, ao remeter à data da sentença, há de ser analisado de modo a 
apanhar como marco temporal — época a ser levada em conta, presente a idade do acusado — não a data do pronunciamento do 
Juízo, mas aquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso. Relativamente ao crime de 
falsidade ideológica, reconheceu que a prescrição já incidira na data do recebimento da denúncia. Após, o julgamento foi suspenso 
em virtude do pedido de vista do Min. Ricardo Lewandowski.HC 89969/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 13.3.2007. (HC-89969)

 

ADI N. 3.453-DF RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. ART. 19 DA LEI NACIONAL Nº 11.033, DE 
21 DE DEZEMBRO DE 2004. AFRONTA AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. O art. 19 da Lei n. 11.033/04 impõe condições para o levantamento dos valores do precatório devido pela Fazenda Pública. 
2. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do direito do jurisdicionado - constitucionalmente garantido - que 
não se contém na norma fundamental da República. 
3. A matéria relativa a precatórios não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não 
se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada. 
4. O condicionamento do levantamento do que é devido por força de decisão judicial ou de autorização para o depósito em conta 
bancária de valores decorrentes de precatório judicial, estabelecido pela norma questionada, agrava o que vem estatuído como dever 
da Fazenda Pública em face de obrigação que se tenha reconhecido judicialmente em razão e nas condições estabelecidas pelo Poder 
Judiciário, não se mesclando, confundindo ou, menos ainda, frustrando pela existência paralela de débitos de outra fonte e natureza 
que, eventualmente, o jurisdicionado tenha com a Fazenda Pública. 
5. Entendimento contrário avilta o princípio da separação de poderes e, a um só tempo, restringe o vigor e a eficácia das decisões 
judiciais ou da satisfação a elas devida. 
6. Os requisitos definidos para a satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela Constituição, a saber: a requisição do 
pagamento pelo Presidente do Tribunal que tenha proferido a decisão; a inclusão, no orçamento das entidades políticas, das verbas 
necessárias ao pagamento de precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano; o pagamento atualizado até o final do exercício 
seguinte ao da apresentação dos precatórios, observada a ordem cronológica de sua apresentação. 
7. A determinação de condicionantes e requisitos para o levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores 
decorrentes de precatórios judiciais, que não aqueles constantes de norma constitucional, ofende os princípios da garantia da 
jurisdição efetiva (art. 5º, inc. XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida como válida a norma que, ao fixar novos 
requisitos, embaraça o levantamento dos precatórios. 
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 450 
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