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L E I S   

 
1. RETIFICAÇÃO - LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (DOU 10.01.07, Seção 1, p. 1) 
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
(PUBLICADA NO SUPLEMENTO AO DOU DE 12 DE SETEMBRO DE 1990 - SEÇÃO 1) 
Na página 8, onde se lê:  
Art. 115. ................................................................................... 
“Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a danos”. 
Leia-se: 
Art 115. .................................................................................... 
“Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em 
honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”. 
<!ID41984-0>  
 
 

2.RETIFICAÇÃO - LEI Nº 11.382, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 10.01.07, Seção 1, p. 1) 
Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos. 
(Publicada no Diário Oficial de 7 de dezembro de 2006, Seção 1) 
Na Lei nº 11.382, de 6 de dezembro de 2006, no art. 2º, onde altera o art. 656: 
Onde se lê: 
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"Art. 656. ............................................................................................................................................................................................ 
III - se, havendo bens no foro da execução, outros houver sido penhorados; 
........................................................................................................." 
Leia-se: 
Art. 656. ............................................................................................................................................................................................. 
III - se, havendo bens no foro da execução, outros houverem sido penhorados; 
........................................................................................................." 
 
3.LEI No- 11.449, DE 15 DE JANEIRO DE 2007 (DOU 16.01.07, Seção 1, p. 4) 
Altera o art. 306 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O art. 306 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a 
pessoa por ele indicada. 
§ 1o Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de 
todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. 
§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e o das testemunhas.” (NR) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119 o da República. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 
 

D E C R E T O S  

 
4.DECRETO No- 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007 
Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 
da Lei no 11.107 , de 6 de abril de 2005, 
D E C R E T A : 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
Art. 1o Este Decreto estabelece normas para a execução da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 
Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se: 
I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações 
de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; 
II - área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos seguintes territórios, independentemente de figurar a União como 
consorciada: 
a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos; 
b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um 
ou mais Estados e o Distrito Federal; e 
c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e Municípios. 
III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de  consórcio público; 
IV - ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público; 
V - reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a ratificação, de determinado dispositivo de protocolo de intenções; 
VI - retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade; 
VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das 
despesas do consórcio público; 
VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de  autorizar a gestão 
associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles; 
IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de 
consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos; 
X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as ações,  públicas e privadas, 
por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada; 
XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, 
padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão 
do valor de tarifas e outros preços públicos; 
XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do 
serviço público; 
XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por meio de cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra 
com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo 
contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos; 
XIV - serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário, que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço 
público, inclusive tarifa; 
XV - titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público, especialmente por meio de planejamento, regulação, 
fiscalização e prestação direta ou indireta; 
XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua 
administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio 
de cooperação federativa; 
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XVII - termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio público e entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público 
previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; e 
XVIII - contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública e autarquia ou fundação qualificada como Agência Executiva, na forma 
do art. 51 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da 
entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento. 
Parágrafo único. A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II do caput deste artigo refere-se exclusivamente aos territórios dos 
entes da Federação que tenham ratificado por lei o protocolo de intenções. 
CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
Seção I 
Dos Objetivos 
Art. 3o Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes que se consorciarem, 
admitindo-se, entre outros, os seguintes: 
I - a gestão associada de serviços públicos; 
II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes 
consorciados; 
III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico 
e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal; 
IV - a produção de informações ou de estudos técnicos; 
V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres; 
VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; 
VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas; 
VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados; 
IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum; 
X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência social dos servidores de qualquer dos entes 
da Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de 
segurados de outro ente, de forma a atender o disposto no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998; 
XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; 
XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e regional; e 
XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de autorização ou delegação. 
§ 1o Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela 
deles. 
§ 2o Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver as ações e os serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e 
normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS. 
Seção II 
Do Protocolo de Intenções 
Art. 4o A constituição de consórcio público dependerá da prévia celebração de protocolo de intenções subscrito pelos representantes 
legais dos entes da Federação interessados. 
Art. 5o O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam: 
I - a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, admitindo-se a fixação de prazo indeterminado e a previsão de 
alteração da sede mediante decisão da Assembléia Geral; 
II - a identificação de cada um dos entes da Federação que podem vir a integrar o consórcio público, podendo indicar prazo para que subscrevam o 
protocolo de intenções; 
III - a indicação da área de atuação do consórcio público; 
IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou pessoa 
jurídica de direito privado; 
V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante outras 
esferas de governo; 
VI - as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio 
público; 
VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações; 
VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do Poder 
Executivo de ente da Federação consorciado; 
IX - o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados do consórcio público; 
X - os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
XI - as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da Lei no 9.649, de 1998, ou termo de parceria, na forma da Lei 
no 9.790, de 1999; 
XII - a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando: 
a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público; 
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 
c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos serviços; 
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele figurar como contratante o consórcio público; e  
e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como os critérios gerais a serem observados em seu reajuste ou 
revisão; 
XIII - o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de 
consórcio público. 
§ 1o O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado possui na assembléia geral,  sendo assegurado 
a cada um ao menos um voto. 
§ 2o Admitir-se-á, à exceção da assembléia geral: 
I - a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio público; 
II - que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da sociedade civil ou por representantes apenas dos entes 
consorciados diretamente interessados nas matérias de competência de tais órgãos. 
§ 3o Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam respeito a  terceiros 
e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do 
povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão. 
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§ 4o O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um ou mais exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de 
o eleito não mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente da Federação que representa na assembléia geral, hipótese em que será sucedido por 
quem preencha essa condição. 
§ 5o Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do consórcio público, nos seus impedimentos ou na vacância, será substituído ou 
sucedido por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder Executivo. 
§ 6o É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao 
consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por 
força de gestão associada de serviços públicos. 
§ 7o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. 
§ 8o A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de 
computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral. 
Seção III 
Da Contratação 
Art. 6o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. 
§ 1o A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada. 
§ 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, 
parágrafo, inciso ou alínea do protocolo de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos. 
§ 3o Caso a lei mencionada no caput deste artigo preveja reservas, a admissão do ente no consórcio público dependerá da aprovação de cada uma das 
reservas pelos demais subscritores do protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio público, pela assembléia geral. 
§ 4o O contrato de consórcio público, caso assim esteja previsto no protocolo de intenções, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos seus 
signatários, sem prejuízo de que os demais venham a integrá-lo posteriormente. 
§ 5o No caso previsto no § 4o deste artigo, a ratificação realizada após dois anos da primeira subscrição do protocolo de intenções dependerá da 
homologação dos demais subscritores ou, caso já constituído o consórcio, de decisão da assembléia geral. 
§ 6o Dependerá de alteração do contrato de consórcio público o ingresso de ente da Federação não mencionado no protocolo de intenções como 
possível integrante do consórcio público. 
§ 7o É dispensável a ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar 
por lei a sua participação no consórcio público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas no protocolo de intenções. 
Seção IV 
Da Personalidade Jurídica 
Art. 7o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 
I - de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e 
II - de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, dos requisitos previstos na legislação civil. 
§ 1o Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito privado, observarão as normas de direito público no que 
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas. 
§ 2o Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontrem-se na situação prevista no § 7o do art. 6o deste Decreto, o aperfeiçoamento do 
contrato de consórcio público e a aquisição da personalidade jurídica pela associação pública dependerão apenas da publicação do protocolo de 
intenções. 
§ 3o Nas hipóteses de criação, fusão, incorporação ou desmembramento que atinjam entes consorciados ou subscritores de protocolo 
de intenções, os novos entes da Federação, salvo disposição em contrário do protocolo de intenções, serão automaticamente tidos como consorciados 
ou subscritores. 
Seção V 
Dos Estatutos 
Art. 8o O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu 
contrato constitutivo. 
§ 1o Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral. 
§ 2o Com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos poderão dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, 
as atribuições administrativas, hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos. 
§ 3o Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus efeitos mediante publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente 
consorciado. 
§ 4o A publicação dos estatutos poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - 
internet em que se poderá obter seu texto integral. 
CAPÍTULO III 
DA GESTÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
Seção I 
Disposições Gerais 
Art. 9o Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público. 
Parágrafo único. Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem 
atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da assembléia geral. 
Art. 10. Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá: 
I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas; 
II - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação; e 
III - caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações 
ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social. 
Parágrafo único. A contratação de operação de crédito por parte do consórcio público se sujeita aos limites e condições próprios 
estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição. 
Seção II 
Do Regime Contábil e Financeiro 
Art. 11. A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. 
Art. 12. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas 
do seu representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem 
prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o 
consórcio público. 
Seção III 
Do Contrato de Rateio 
Art. 13. Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio. 
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§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado 
contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas. 
§ 2o Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar 
contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei. 
§ 3o As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar, ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle 
interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados. 
§ 4o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento 
das obrigações previstas no contrato de rateio. 
Art. 14. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito 
financeiro, o ente consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para 
regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio. 
Parágrafo único. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio 
obriga o consórcio público a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites. 
Art. 15. É vedada a aplicação dos recursos entregues por  meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, 
para o atendimento de despesas classificadas como genéricas. 
§ 1o Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida. 
§ 2o Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das 
normas de contabilidade pública. 
Art. 16. O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por 
objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. 
Art. 17. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve 
fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas 
realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das 
atividades ou projetos atendidos. 
§ 2o O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1o deste artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para 
a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária. 
§ 3o Na hipótese de o ente da Federação consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos 
hábeis para operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio. 
CAPÍTULO IV 
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO 
Seção I 
Disposição Geral 
Art. 24. Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado. 
Seção II 
Do Recesso 
Art. 25. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma 
previamente disciplinada por lei. 
§ 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do 
contrato de consórcio público ou do instrumento de transferência ou de alienação. 
§ 2o A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público. 
§ 3o A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por apenas dois entes implicará a extinção do consórcio. 
Seção III 
Da Exclusão 
Art. 26. A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.  
§ 1o Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou 
em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser 
assumidas por meio de contrato de rateio. 
§ 2o A exclusão prevista no § 1o deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período em que o ente consorciado poderá se reabilitar. 
Art. 27. A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Art. 28. Mediante previsão do contrato de consórcio público, poderá ser dele excluído o ente que, sem autorização dos demais consorciados, 
subscrever protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, a juízo da maioria da assembléia geral, iguais, assemelhadas 
ou incompatíveis. 
CAPÍTULO V 
DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE 
CONSÓRCIO PÚBLICO 
Art. 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei 
por todos os entes consorciados. 
§ 1o Em caso de extinção: 
I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço 
público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços; 
II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações 
remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 
§ 2o Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente 
rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio. 
Seção IV 
Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado 
Art. 18. O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo 
dispensada a licitação nos termos do art. 2o, inciso III, da Lei no 11.107, de 2005. 
Parágrafo único. O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços 
para um determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais. 
Seção V 
Das Licitações Compartilhadas 
Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela 
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Seção VI 
Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos 
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ou de Uso de Bens Públicos 
Art. 20. Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, permissão, autorização e contratar a prestação por meio de gestão associada de 
obras ou de serviços públicos mediante: 
I - obediência à legislação de normas gerais em vigor; e 
II - autorização prevista no contrato de consórcio público. 
§ 1o A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá 
atender, inclusive metas de desempenho e os critérios para a fixação de tarifas ou de outros preços públicos. 
§ 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela 
prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da Federação 
consorciado. 
Art. 21. O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou autorizará a prestação de serviços públicos. 
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se a todos os ajustes de natureza contratual, independentemente de serem denominados como convênios, acordos 
ou termos de cooperação ou de parceria. 
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de programa, que poderá ser contratado com dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso 
XXVI, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Seção VII 
Dos Servidores 
Art. 22. A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de consórcio público que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a 
sua respectiva remuneração, inclusive quanto aos adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter indenizatório. 
Art. 23. Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada 
um. 
§ 1o Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores 
previstos no contrato de consórcio público. 
CAPÍTULO VI 
DO CONTRATO DE PROGRAMA 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Art. 30. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações contraídas por ente da 
Federação, inclusive entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de gestão associada ou a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. 
§ 1o Para os fins deste artigo, considera-se prestação de serviço público por meio de gestão associada aquela em que um ente da Federação, ou 
entidade de sua administração indireta, coopere com outro ente da Federação ou com consórcio público, independentemente da denominação que 
venha a adotar, exceto quando a prestação se der por meio de contrato de concessão de serviços públicos celebrado após regular licitação. 
§ 2o Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 
prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa sem a celebração de contrato de programa, ou sem que sejam observadas outras 
formalidades previstas em lei, nos termos do disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei no 8.429, de 1992. 
§ 3o Excluem-se do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou 
a consórcio público. 
Art. 31. Caso previsto no contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação entre entes federados, admitir-se-á a celebração de contrato de 
programa de ente da Federação ou de consórcio público com autarquia, empresa pública ou sociedade de 
economia mista. 
§ 1o Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista deverá integrar a administração indireta de ente da Federação 
que, por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação, autorizou a gestão associada de serviço público. 
§ 2o O contrato celebrado na forma prevista no caput deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a 
administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de 
cooperação. 
§ 3o É lícito ao contratante, em caso de contrato de programa celebrado com sociedade de economia mista ou com empresa pública, receber 
participação societária com o poder especial de impedir a alienação da empresa, a fim de evitar que o contrato de programa seja extinto na 
conformidade do previsto no § 2o deste artigo. 
§ 4o O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação cooperantes que não o tenham disciplinado por lei. 
Seção II 
Da Dispensa de Licitação 
Art. 32. O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei no 8.666, de 1993. 
Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria 
jurídica da Administração. 
Seção III 
Das Cláusulas Necessárias 
Art. 33. Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas 
que estabeleçam: 
I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada por meio de transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços; 
II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços; 
III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços; 
IV - o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada, especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das 
tarifas ou de outros preços públicos e, se necessário, as normas complementares a essa regulação; 
V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares, 
especialmente de apuração de quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada serviço 
sob regime de gestão associada de serviço público; 
VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão 
dos serviços e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações; 
VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços; 
VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos 
competentes para exercê-las; 
IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, e sua forma de 
aplicação; 
X - os casos de extinção; 
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XI - os bens reversíveis; 
XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, 
especialmente do valor dos bens reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços; 
XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio público ou outro prestador dos serviços, no que se refere à 
prestação dos serviços por gestão associada de serviço público; 
XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por representantes do titular do serviço, do contratado e dos 
usuários, de forma a cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
XV - a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à gestão associada, a qual deverá ser específica e segregada das 
demais demonstrações do consórcio público ou do prestador de serviços; e 
XVI - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais. 
§ 1o No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de 
programa deverá conter também cláusulas que prevejam: 
I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os transferiu; 
II - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos; 
III - o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade; 
IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido; 
V - a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao prestador 
dos serviços ou ao consórcio público; e 
VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou 
outras emergentes da prestação dos serviços. 
§ 2o O não pagamento da indenização prevista no inciso XII do caput, inclusive quando houver controvérsia de seu valor, não impede o titular de 
retomar os serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada do serviço público. 
§ 3o É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos 
serviços por ele próprio prestados. 
Seção IV 
Da Vigência e da Extinção 
Art. 34. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de consórcio público ou o convênio de cooperação que 
autorizou a gestão associada de serviços públicos. 
Art. 35. A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e dependerá do prévio pagamento das indenizações 
eventualmente devidas. 
CAPÍTULO VII 
DAS NORMAS APLICÁVEIS À UNIÃO 
Art. 36. A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os 
Municípios consorciados. 
Art. 37. Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios cujas 
ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos. 
Art. 38. Quando necessário para que sejam obtidas as escalas adequadas, a execução de programas federais de caráter local poderá ser delegada, no 
todo ou em parte, mediante convênio, aos consórcios públicos. 
Parágrafo único. Os Estados e Municípios poderão executar, por meio de consórcio público, ações ou programas a que sejam beneficiados por meio 
de transferências voluntárias da União. 
Art. 39. A partir de 1o de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação 
pública ou que para essa forma tenham se convertido. 
§ 1o A celebração do convênio para a transferência de recursos da União está condicionado a que cada um dos entes consorciados atenda às 
exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração caso exista alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes consorciados. 
§ 2o A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de transferências voluntárias ou celebração de convênios para 
transferência de recursos financeiros, deverá ser feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para Transferências 
Voluntárias - CAUC, relativamente à situação de cada um dos entes consorciados, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por instrução 
normativa da Secretaria do Tesouro Nacional. 
CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 40. Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda: 
I - disciplinará a realização de transferências voluntárias ou a celebração de convênios de natureza financeira ou similar entre a União e os demais 
Entes da Federação que envolvam ações desenvolvidas por consórcios públicos; 
II - editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, incluindo: 
a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes consorciados; 
b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos. 
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com a Lei no 11.107, de 2005, poderão ser transformados em consórcios públicos de direito público 
ou de direito privado, desde que atendidos os requisitos de celebração de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de cada ente da Federação 
consorciado. 
Parágrafo único. Caso a transformação seja para consórcio público de direito público, a eficácia da alteração estatutária não dependerá de sua 
inscrição no registro civil das pessoas jurídicas. 
Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119 o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Guido Mantega 
José Agenor Álvares da Silva 
Paulo Bernardo Silva 
Marcio Fortes de Almeida 
Dilma Rousseff 
Tarso Genro 
 
 
 
891518-0> 
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         5.PORTARIA Nº 01, DE 12 DE JANEIRO DE 2007 (DJ 16.01.07, p. 72) 

A JUÍZA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
Art. 1º - Delegar ao Excelentíssimo Juiz Vice-Corregedor Regional, sem prejuízo de outras,a partir de 12 de janeiro de 2007, as atribuições 
pertinentes:  
I - ao acompanhamento, orientação, coordenaçãoe avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho Substitutos vitaliciandos, egressos do 
último concurso público, no exercício da atividade jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da Constituição Federal, observados 
os critérios definidos no Provimento n. 213 desta Corregedoria Regional, com as alteraçõesintroduzidas pelo Provimento n. 216; 
II – à análise das publicações oficiais, com a coleta dos atos normativos de interesse desta Justiça Especializada, e à conseqüente elaboração da 
atualização legislativa; 
Art. 2º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência 
coincidente com o término do mandato 
da autoridade delegante. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 12 de janeiro de 2007. 
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE 
 
  
6.PORTARIA Nº 184, DE 15 DE JANEIRO DE 2007 (DJ 18.01.07, p. 71) 
Regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo de Concurso devida aos servidores pelo desempenho, em caráter eventual, nas 
atividades relacionadas com a participação em concursos públicos para investidura em cargos públicos no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o disposto no artigo 76-A da Lei nº 8.112/90, introduzido pela Lei nº 11.314, de 03 de julho de 2006, 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Os servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, inclusive os ocupantes de cargos em comissão sem vínculo efetivo, ou 
requisitados, terão direito à retribuição pecuniária pelo desempenho eventual de atividades relacionadas no art. 2º, na forma do art. 4º desta 
Portaria. 
§1º A gratificação é devida desde que tais atividades sejam exercidas sem prejuízo do exercício das atribuições do cargo ou função de que o 
servidor for titular. 
§2º É vedado o pagamento da gratificação aos servidores que se dedicam a tais atividades em caráter permanente. 
Art. 2º Compreende-se como atividade em concurso público o desempenho eventual dos servidores designados para: 
I – participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para 
elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; 
II – participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, 
execução e avaliação de resultado; 
III – participar da aplicação, fiscalização ou avaliação das provas do concurso público ou supervisionar essas atividades. 
Art. 3º A designação dos servidores para atuarem nas atividades previstas no art. 2º, nos concursos públicos e processos seletivos realizados 
pelo Tribunal, será feita pela Presidência, mediante expedição de Portaria, contendo a especificação das atividades a serem exercidas. 
CAPÍTULO II 
DO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONCURSO 
Art. 4º As atividades de concurso exercidas pelos servidores serão remuneradas por hora de trabalho, resultante da aplicação dos percentuais 
indicados nos incisos I e II deste artigo, incidentes sobre o vencimento básico referente ao cargo de Analista Judiciário, Classe “C”, Padrão 15: 
I - 1,2%, em se tratando de atividade prevista nos incisos I e II do art. 2º; 
II - 1,0%, em se tratando de atividade prevista no inciso III do art. 2º. 
Art. 5º A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de 
excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada por ato do Presidente do Tribunal, que poderá autorizar o acréscimo de até 
120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais. 
Art. 6º O exercício eventual das atividades referidas no art. 2º, durante a jornada de trabalho, deve ser objeto de compensação de carga horária, 
na forma do §4º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, e somente será paga a respectiva gratificação se observadas as disposições do §1º do art. 1º. 
Parágrafo único. A compensação da carga horária de que cuida o caput será atestada pela chefia imediata do servidor. 
Art. 7º Cabe à Secretaria de Recursos Humanos atestar a freqüência das atividades eventuais em concursos públicos e a respectiva carga 
horária, com encaminhamento ao Serviço de Orçamento e Finanças para processamento em folha de pagamento dos valores da gratificação, 
observados os critérios definidos nesta Portaria. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 
Art. 8º A gratificação de que trata esta Portaria não se incorpora ao vencimento ou remuneração do servidor para qualquer efeito e não poderá 
ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das 
pensões. 
Art. 9º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta dos recursos orçamentários consignados a este Tribunal. 
Art. 10 Os casos omissos serão submetidos à Presidência do Tribunal. 
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
7.PORTARIA Nº 297, DE 23 DE JANEIRO DE 2007 
Altera a redação do caput do art. 7º da Portaria nº 723, de 28 de março de 2005, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 

         O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE: 
Artigo 1º. O caput do art. 7º da Portaria nº 723, de 28 de março de 2005, desta Presidência, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 7º. Cada exposição terá duração máxima de 4 (quatro) semanas”. 
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Artigo 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Presidente 
 
8.PORTARIA No- 109, DE 30 DE JANEIRO DE 2007 (DJU de 31.01.07, p. 15) 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4° da Lei Complementar nº 73, de 10 de  fevereiro de 
1993, e o art. 2° do Decreto n° 4.250, de 27 de maio de 2002, considerando a necessidade de orientar a atuação dos órgãos da Advocacia-Geral 
da União e dos órgãos jurídicos a ela vinculados, nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais, de que trata a Lei n° 10.259, de 
12 de julho de 2001, resolve: 
Art. 1º Nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais a União será representada pelas Procuradorias da União e, nas causas 
previstas no inciso V e parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, pelas Procuradorias da Fazenda 
Nacional. 
Parágrafo único. A representação das autarquias e fundações federais incumbe à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco 
Central do Brasil nas respectivas áreas de competência. 
Art. 2º Estão autorizados a transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido, no âmbito 
dos Juizados Especiais Federais, os representantes judiciais da União e das autarquias e fundações em exercício nos órgãos mencionados no art. 
1º. 
Art. 3° A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando: 
I - houver erro administrativo reconhecido pela autoridade competente ou, quando verificável pela simples análise das provas e dos 
documentos que instruem a ação, pelo advogado ou procurador que atua no feito, mediante motivação adequada; e 
II - inexistir controvérsia quanto ao fato e ao direito aplicado. 
§ 1° A inexistência de controvérsia quanto ao fato deve ser verificável pelo advogado ou procurador que atua no feito pela simples análise das 
provas e dos documentos que instruem a ação, e a inexistência de controvérsia quanto ao direito aplicado deve ser reconhecida pelo órgão 
consultivo competente, mediante motivação adequada em qualquer das situações. 
§ 2° Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto previsto no art. 3°, § 2º, da Lei n° 10.259, de 12 de julho 
de 2001, observado o disposto no art. 260 do Código de Processo Civil. 
§ 3° Não serão objeto de acordo: 
I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada a servidor; 
II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada, contratada ou delegada de órgão de Administração 
Pública Federal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado; e 
III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e houver a respeito enunciado da Súmula da AGU, parecer aprovado na 
forma do art. 40 da Lei Complementar 73, de 1993 ou orientação interna adotada pelo Advogado-Geral da União contrários à pretensão. 
§ 4° Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que 
deu origem à ação judicial. 
§ 5° Na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários ou outros direitos, o advogado 
ou procurador poderá solicitar ao juízo a suspensão da ação pelo prazo necessário para a administração analisar o pedido, o qual, se deferido, 
deve ser comunicado ao Poder Judiciário. 
Art. 4° Os representantes judiciais da União, autarquias e fundações públicas federais deverão, em três dias, a contar da citação recebida, 
solicitar aos órgãos da administração pública federal informações e documentos necessários ao deslinde da causa, fixando o prazo máximo de 
dez dias para resposta. 
§ 1° A resposta deverá vir acompanhada dos documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que identifique o 
valor da pretensão do autor da ação. 
§ 2° Nos processos em que a União figure como ré, tais solicitações deverão ser encaminhadas às Consultorias Jurídicas dos Ministérios a que 
se referirem às causas. 
§ 3° As informações previstas no caput, sempre que possível, deverão ser solicitadas e respondidas por meio eletrônico. 
Art. 5° Os dados relativos aos acordos firmados pelos órgãos jurídicos da União, autarquias e fundações públicas deverão ser informados, por 
meio eletrônico, aos órgãos centrais da Procuradoria-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral 
Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, conforme o caso, para sistematização e divulgação. 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° Fica revogada a Portaria/AGU nº 505, de 19 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2002. 
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 

 
 
 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
9.RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 16/2006 (DJU 08.01.07, pp. 26-27) 
O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na sessão extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVEU, por maioria de votos, aprovar o ASSENTO REGIMENTAL N° 01/2006, para: RENOMEAR o parágrafo único 
do artigo 10 que passa a ser o parágrafo 1°, mantendo a redação; ACRESCENTAR o parágrafo 2° ao artigo 10, nos seguintes termos: § 2° O 
Juiz nomeado poderá tomar posse perante o Presidente do Tribunal, devendo ser ratificado o ato pelo Tribunal Pleno; ALTERAR A 
REDAÇÃO do caput  do artigo 16, que passa a ser a seguinte: Art. 16. A eleição para os cargos de Direção do Tribunal far-se-á, mediante 
escrutínio secreto, cargo a cargo, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada na primeira sexta-feira útil do mês de novembro dos 
anos ímpares, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, extraordinariamente, na segunda sexta-feira útil de 
dezembro dos anos ímpares; ACRESCENTAR, renumerando os parágrafos subseqüentes, o parágrafo 4° ao artigo 16, nos seguintes termos: 
§ 4° Concorrerão a cada cargo da Administração os quatro juízes mais antigos do Tribunal, não impedidos, excluindo-se da relação de 
concorrentes o eleito; ACRESCENTAR o parágrafo 10 ao artigo 16, nos seguintes termos: § 10 O Ouvidor e o Vice-Ouvidor serão eleitos no 
mês de novembro dos anos pares, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, tomando posse perante o Tribunal Pleno na mesma 
oportunidade; ACRESCENTAR o parágrafo 11 ao artigo 16, nos seguintes termos: § 11 A eleição e posse do Diretor da Escola Judicial será 
realizada da mesma forma e data que os cargos de direção do Tribunal; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso I do artigo 24, que passa a ser a 
seguinte:  I – eleger o Presidente do Tribunal e demais titulares de sua Direção, os Juízes elegíveis do Órgão Especial, o Diretor da Escola 
Judicial, o Ouvidor e Vice-Ouvidor; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso II do artigo 24, que passa a ser a seguinte: II – dar posse aos 
membros eleitos para os cargos de Direção, aos Juízes nomeados para o Tribunal, aos integrantes do Órgão Especial, ao Diretor da Escola 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1225 10
 
 

Judicial, ao Ouvidor e ao Vice-Ouvidor; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso VIII do artigo 24, que passa a ser a seguinte:  VIII – julgar 
originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra seus atos; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso X do artigo 24, que passa 
a ser a seguinte:  X – uniformizar a jurisprudência do Tribunal, observado o que dispuserem a lei e os arts. 221 a 225 deste Regimento, bem 
como zelar pela sua observância; ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo único do artigo 24, que passa a ser a seguinte: Parágrafo único. A 
recusa de que trata o inciso VII deverá ser motivada e proferida pelo voto de, pelo menos, dois terços dos membros do Tribunal, restando 
assegurada a ampla defesa ao magistrado; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso XIII do artigo 25, que passa a ser a seguinte: XIII – julgar 
originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra seus próprios atos, os atos das Seções Especializadas e das Turmas; 
ALTERAR A REDAÇÃO do inciso XIV do artigo 25, que passa a ser a seguinte: XIV – julgar originariamente os habeas corpus, os habeas 
data  e os mandados de segurança contra atos do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor, do Vice-Corregedor e dos demais Juízes do 
Tribunal; ACRESCENTAR o inciso XXV ao artigo 25, nos seguintes termos: XXV – apreciar pedido de remoção de juiz do trabalho 
substituto entre Tribunais Regionais do Trabalho; ACRESCENTAR o inciso XXVI ao artigo 25, nos seguintes termos: XXVI – apreciar 
pedido de permuta de juízes do trabalho; ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo 1° do artigo 25, que passa a ser a seguinte: § 1° A recusa de 
que trata o inciso IX deverá ser motivada e proferida pelo voto de, pelo menos, dois terços dos membros do Órgão Especial, restando 
assegurada a ampla defesa ao magistrado; ALTERAR A REDAÇÃO da alínea a do artigo 32, que passa a ser a seguinte: a) os habeas 
corpus, os habeas data e os mandados de segurança contra atos dos órgãos judiciários de primeiro grau; ACRESCENTAR o inciso XXXIX 
ao artigo 39, nos seguintes termos: XXXIX – Propor ao Órgão Especial a convocação de juiz para o atendimento de necessidades da 
Administração; ALTERAR A REDAÇÃO da alínea a do inciso III do artigo 41, que passa a ser a seguinte: a) instruir e conciliar os 
processos de dissídio coletivo; ACRESCENTAR a alínea d ao inciso III do artigo 41, nos seguintes termos: d) despachar os recursos de 
revista interpostos de decisões de Turmas; ACRESCENTAR a alínea e ao inciso III do artigo 41, nos seguintes termos: e) despachar os 
agravos de instrumento interpostos contra seus despachos proferidos nos recursos de revista; ACRESCENTAR o inciso IV ao artigo 41, nos 
seguintes termos: IV – convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias da Seção de Dissídios Coletivos; ACRESCENTAR o inciso 
V ao artigo 41, nos seguintes termos: V – manter a ordem e o decoro nas sessões da SDC, podendo mandar retirar os que as perturbarem, 
impor multas de até 1 salário mínimo a quem se portar de modo inconveniente e ordenar a prisão dos desobedientes; ACRESCENTAR o 
inciso VI ao artigo 41, nos seguintes termos: VI – proferir despachos e decisões nos processos de sua competência; ACRESCENTAR o 
inciso XII ao artigo 44, nos seguintes termos: XII – acompanhar, orientar e coordenar o vitaliciamento dos juízes substitutos; ALTERAR A 
REDAÇÃO do caput do artigo 45, que passa a ser a seguinte: Art. 45. Pelo menos uma vez por ano, sempre que possível, será realizada 
inspeção correcional nas Varas do Trabalho, nos Serviços de Distribuição de Feitos e em outros órgãos de primeiro grau da Região;  
ACRESCENTAR o parágrafo único ao artigo 45, nos seguintes termos: Parágrafo único. As inspeções correcionais serão realizadas, sempre 
que possível, de forma igualitária entre a Corregedoria e a Vice-Corregedoria; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso VIII do artigo 46, que 
passa a ser a seguinte: VIII – propor ao Órgão Especial a convocação de juízes auxiliares, dentre os juízes titulares de Vara, para o exercício 
de funções auxiliares delegadas pelo Corregedor Regional, por prazo previamente definido; ACRESCENTAR o parágrafo único ao artigo 46, 
nos seguintes termos: Parágrafo único. As convocações de que trata o inciso VIII não importam, necessariamente, afastamento da jurisdição 
da respectiva Vara e podem ser efetivadas no curso do mandato do Corregedor Regional, permitida a reconvocação nesse período; 
RENUMERAR o antigo inciso IV do artigo 49, que passa a ser o inciso III, ALTERANDO A REDAÇÃO, que passa a ser a seguinte: III – 
presidir a 2ª Seção de Dissídios Individuais, proferindo despachos nos recursos interpostos, inclusive nas execuções; ACRESCENTAR o 
inciso IV ao artigo 49, nos seguintes termos: IV – realizar inspeção correcional, observado o disposto no artigo 45; ACRESCENTAR o 
inciso V ao artigo 49, nos seguintes termos: V – por delegação do Corregedor Regional: a) acompanhar, orientar e coordenar o vitaliciamento 
dos juízes substitutos; b) organizar, antes de iniciado o feriado forense, previsão da escala de férias das autoridades judiciárias de primeiro 
grau, atendida a conveniência do serviço e o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 65 deste Regimento; c) conceder férias aos juízes de primeiro 
grau, por delegação do Órgão Especial, observada a escala de que trata o item anterior; d) conceder diárias aos juízes de primeiro grau, bem 
como aos servidores nos deslocamentos autorizados pela Corregedoria; e) organizar, quando não previstos em lei, os modelos de livros e 
formulários dos serviços de primeira instância; RENUMERAR o antigo inciso III do artigo 49, que passa a ser o inciso VI, ALTERANDO A 
REDAÇÃO, que passa a ser a seguinte: VI – exercer outras atribuições delegadas pelo Corregedor regional; ALTERAR A REDAÇÃO do 
artigo 56, que passa a ser a seguinte: Art. 56. Todas as medidas punitivas referidas neste Capítulo serão decididas pelo Órgão Especial, por 
maioria absoluta de seus membros, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal; ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 73, que passa a 
ser a seguinte: Art. 73. Os processos da competência dos órgãos judicantes do Tribunal, na forma prevista neste Regimento (arts. 24, 25, 30, 
32, 34 e 37), serão distribuídos por meio eletrônico de processamento de dados, observadas as classes e siglas estabelecidas pelo Tribunal 
Superior do Trabalho; ACRESCENTAR o artigo 75-A, nos seguintes termos: Art. 75-A. O Juiz eleito para cargo de direção, que estava na 
jurisdição plena, não participará da distribuição de que trata o artigo 37, alíneas “a” e “b”, quinze dias antes da posse; ALTERAR A 
REDAÇÃO do artigo 78, caput e parágrafo único, que passa a ser a seguinte: Art. 78. Ocorrendo retorno do processo ao Tribunal, na mesma 
classe, permanecerá como Relator o juiz que anteriormente haja atuado como tal, se ainda estiver integrando o respectivo órgão julgador. 
Parágrafo único. Quando o juiz que atuou como Relator não mais integrar o órgão julgador que originalmente conheceu do processo, ele será 
distribuído, sucessivamente, caso ainda integrem o órgão julgador, ao Revisor e aos demais juízes que participaram do julgamento, 
observada, em relação a estes, a ordem de antigüidade. Caso nenhum deles ainda o integre, haverá a distribuição aleatória entre seus atuais 
componentes,  observada, em qualquer hipótese, a compensação; ACRESCENTAR o parágrafo único ao artigo 79, nos seguintes termos: 
Parágrafo único. No caso de término de convocação continuará como Relator dos embargos de declaração o Relator originário; ALTERAR 
A REDAÇÃO do inciso I do artigo 81, que passa a ser a seguinte: I – obrigatoriamente os processos em que for parte pessoa jurídica de 
direito público, estado estrangeiro ou organismo internacional, inclusive fundações públicas, bem como os conflitos de competência, 
observado, neste caso, o disposto no art. 148 deste Regimento; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso IV do artigo 81, que passa a ser a 
seguinte: IV– por determinação legal, os mandados de segurança, os habeas corpus, os habeas data, os dissídios coletivos, no caso de não ter 
sido exarado parecer oral na instrução, os processos em que houver o interesse de menores e incapazes, as ações civis públicas e as ações 
civis coletivas, quando o Ministério Público do Trabalho não for parte; ALTERAR A REDAÇÃO do inciso VI do artigo 86, que passa a ser 
a seguinte: VI – conceder ou denegar liminar em mandado de segurança, habeas  corpus,  habeas data e ações cautelares; ALTERAR A 
REDAÇÃO do parágrafo 6° do artigo 96, que passa a ser a seguinte: § 6° Não haverá sustentação oral em homologação de acordo, agravo de 
instrumento, embargos de declaração, exceto quando incluídos em pauta em face da possibilidade de efeito modificativo, conflito de 
competência e em matéria administrativa, exceto processo de natureza disciplinar; ALTERAR A REDAÇÃO do Título IV, que passa a ser a 
seguinte: DAS COMISSÕES, DA ESCOLA JUDICIAL E DA OUVIDORIA; ACRESCENTAR o inciso IV ao § 1º do artigo 211, nos 
seguintes termos: IV – a Comissão de Informática; ACRESCENTAR o inciso V ao § 1º do artigo 211, nos seguintes termos: V – a Comissão 
de Comunicação Social e Relações Institucionais; DAR NOVA REDAÇÃO ao caput do artigo 213, nos seguintes termos: Art. 213. As 
comissões permanentes são compostas de: I – a do Regimento Interno, de 3 juízes do Tribunal, eleitos pelo Tribunal Pleno, um deles o Vice-
Presidente que a presidirá, funcionando com o quorum de 2 juízes; II – A Comissão de Jurisprudência por 5 juízes, sendo 3 do Tribunal e 2 
Juízes de 1º grau, eleitos pelo Tribunal Pleno, funcionando com quorum de 4 juízes; III – A Comissão de Informática por 5 juízes, sendo 3 do 
Tribunal, e 2 do 1° grau, um deles o Juiz Diretor do Foro de Porto Alegre, e o outro eleito pelo Tribunal Pleno, funcionando com quorum de 
3 juízes; IV – As Comissões de Revista e de Comunicação Social e Relações Institucionais por 3 juízes, eleitos pelo Tribunal Pleno, sendo 
pelo menos 2 do Tribunal, funcionando com o quorum de 2 juízes; ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo 2° do artigo 213, que passa a ser  
a seguinte: § 2° Cada Comissão será presidida pelo Juiz do Tribunal mais antigo que a compuser, ressalvada a hipótese do inciso I;  
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ACRESCENTAR  o parágrafo 3° ao artigo 213, nos seguintes termos: § 3° Os juízes do 1° grau integrantes das Comissões de Jurisprudência 
e de Informática serão eleitos pelo Tribunal Pleno, a partir de listas tríplices escolhidas pelo voto direto dos juízes de 1° grau, mediante 
processo eleitoral disciplinado pela Corregedoria; SUPRIMIR o parágrafo 1° do artigo 214, renumerando os parágrafos subseqüentes; 
ACRESCENTAR o Capítulo V – Da Comissão de Informática – ao Título IV, bem como o artigo 227-A, nos seguintes termos: Art. 227-A. 
À Comissão de Informática incumbe: I – orientar a elaboração do Plano Diretor de Informática apresentado pela Secretaria de Informática ao 
início de cada ano e após, avaliar a viabilidade dos projetos sugeridos, acompanhando sua execução; II – sugerir ao Presidente do Tribunal 
sistemas e programas judiciários e administrativos, alterações nos já existentes, bem como normas e procedimentos para a respectiva 
implantação; III – opinar sobre a aquisição de equipamentos e programas, bem como sobre suas destinações; IV – receber e analisar as 
ponderações, críticas e sugestões dos usuários, visando ao aperfeiçoamento dos sistemas em operação; V – promover intercâmbio e parceria 
com outras instituições; VI – opinar sobre a política de uso da Internet e correio eletrônico no âmbito da 4ª Região; VII – outras atribuições 
correlatas, a critério da Administração; ACRESCENTAR o Capítulo VI – Da Comissão de Comunicação Social e Relações Institucionais – 
ao Título IV, bem como o artigo 227-B, nos seguintes termos: Art. 227-B. À Comissão de Comunicação Social e Relações Institucionais 
incumbe: I – a coordenação e o controle das atividades relativas à divulgação, comunicação social e relações públicas internas e externas do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; II – a coordenação do relacionamento do Poder Judiciário Trabalhista com os demais Poderes e 
Instituições permanentes do Estado; III – outras atribuições correlatas, a critério da Administração; ACRESCENTAR o Capítulo VII – Da 
Escola Judicial – ao Título IV, bem como o artigo 227-C, nos seguintes termos: Art. 227-C. No âmbito da 4ª Região funcionará a Escola 
Judicial, dirigida por Juiz do Tribunal, eleito pelo Tribunal Pleno, com mandato de 2 anos e possibilidade de uma recondução. § 1° A Escola 
Judicial será regida por Regulamento, submetido ao Tribunal Pleno, que disporá sobre seus objetivos, funcionamento e organização. § 2° O 
Juiz diretor da Escola Judicial poderá ter sua distribuição reduzida ou até suprimida, por prazo certo e determinado, a critério do Órgão 
Especial. ACRESCENTAR o Capítulo VIII – Da Ouvidoria – ao Título IV, bem como o artigo 227-D, nos seguintes termos: Art. 227-D. À 
Ouvidoria, como órgão independente da administração da justiça, objetivando a transparência do Poder Judiciário e a viabilização de 
medição da qualidade dos serviços prestados, em respeito aos princípios constitucionais de eficiência, eficácia e da participação do usuário 
na administração pública, incumbe: I – receber dos usuários sugestões, críticas, denúncias, elogios, pedidos de informação e reclamações, 
que tenham por objeto serviços judiciários e administrativos prestados por quaisquer das unidades da Justiça do Trabalho na 4ª Região; II – 
encaminhar as manifestações às unidades competentes, diligenciando na obtenção de resposta breve, a ser apresentada ao interessado, por 
intermédio da Ouvidoria, com indicação das providências adotadas, se for o caso. Parágrafo único. Todas as unidades da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região deverão apoiar e colaborar com a Ouvidoria no desempenho de suas funções; ACRESCENTAR ao Título VI – Das Disposições 
Finais e Transitórias – os artigos 243-A, 243-B e 243-C, nos seguintes termos:  Art. 243-A. Em noventa dias o Diretor da Escola Judicial ou 
o Presidente do Tribunal submeterá o Regulamento da Escola Judicial ao Tribunal Pleno. Parágrafo único. O Diretor da Escola Judicial será 
eleito no momento da criação da Escola, com término do mandato na data de posse da Direção do Tribunal a ser eleita no ano de 2007. Art. 
243-B. As alterações introduzidas no artigo 213, em relação à composição da Comissão de Jurisprudência entrarão em vigor em 02/4/2007 e 
quanto à Comissão de Informática por ocasião da eleição dos integrantes das demais Comissões. Art. 243-C. No prazo de 90 dias deverá a 
Corregedoria disciplinar o processo de eleição previsto no art. 213, § 3°, deste Regimento.  
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Dou fé. Porto Alegre, 01 de dezembro de 2006. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-. 
 
RESOLUÇÃO Nº 333, DE 10 DE JANEIRO DE 2007 (DJU 12.01.07, pp. 1-2) 
Dispõe sobre as Tabelas de Custas e a Tabela de Porte de Remessa e Retorno dos Autos. 
A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 188.662/1993, 
R E S O L V E: 
Art. 1º As Tabelas de Custas do Supremo Tribunal Federal passam a vigorar com os seguintes valores: 
 
T A B E L A "A" 
RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTÂNCIA INFERIOR  
                                                                                                                                         VALOR - R$ 
I - Recurso em Mandado de Segurança                                                                                105,67 
II - Recurso Extraordinário                                                                                                   105,67 
 
T A B E L A "B" 
FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
                                                                                                                                         VALOR - R$ 
I - Ação Cível (Ação Cível Originária - Ação Originária, art. 102, I, n, CF - Petição - 
Ação Cautelar - Suspensão de Liminar - Suspensão de Tutela Antecipada)                        212,51       
 
II - Ação Penal Privada                                                                                                         105,67 
III - Ação Rescisória                                                                                                             212,51 
IV - Embargos de Divergência ou Infringentes                                                                      53,29 
V - Mandado de Segurança: 
a) um impetrante                                                                                                                   105,67 
b) mais de um impetrante (cada excedente)                                                                           53,29 
VI - Reclamação sobre os processos a que se refere esta Tabela e a anterior salvo quando 
reclamante o Procurador-Geral da República                                                                        53,29 
VII- Revisão Criminal dos processos de Ação Penal Privada                                             105,67 
 
T A B E L A "C" 
ATOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PRATICADOS PELA SECRETARIA 
                                                                                                                                         VALOR - R$ 
I - Carta de Ordem e Carta de Sentença (por folha)                                                                0,56 
II - Despesas de transporte nas citações, intimações e notificações: 
a) no Plano Piloto                                                                                                                  41,67 
b) nas cidades satélites                                                                                                        124,90 
III - Editais e Mandados: 
a) primeira ou única folha                                                                                                       2,02 
b) por folha excedente                                                                                                            0,56 
Art. 2º A Tabela de Porte de Remessa e Retorno dos Autos permanece com seus valores inalterados: 
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TABELA "D" 
REMESSA E RETORNO DOS AUTOS 
ORIGEM: DF 
Nº FOLHAS/PESO (kg)    DF         GO , MG        MT, MS, RJ,          BA, ES, PR,         AL, MA, PA,          AP, AM,        AC, RR 
                                                                                      SP, TO                    PI, SC, SE                   RS                   CE, PB, 
                                                                                                                                                                                    PE, RN,   
                                                                                                                                                                                       RO 
até 54 (0,3 kg)                    21,00            31,00              41,00                         49,00                      53,00                    57,00              69,20 
55 a 180 (1kg)                    22,00             33,00             45,00                          51,00                      55,00                   59,00               73,00 
181 a 360 (2kg)                  24,00             39,00             51,00                          63,00                      69,00                   75,00               93,60 
361 a 540 (3kg)                  26,00             45,00             57,20                          75,00                      82,60                   91,40           11 4 ,8 0 
541 a 720 (4kg)                  27,00             49,00             63,00                          81,00                      91,00                  105,00            133,00 
721 a 900 (5kg)                  28,00             53,00             69,80                           92,90                   104,80              11 6 , 6 0            153,00 
901 a 1080 (6kg)                30,00             59,40             78,20                         105,90               11 9 , 8 0                  132,60            172,00 
1081 a 1260 (7kg)              32,00             65,80             86,60                      11 8 , 9 0                  134,80                  148,60            191,00 
1261 a 1440 (8kg)              34,00             72,20             95,00                         131,90                   149,80                  164,60            210,00 
1441 a 1620 (9kg)              36,00             78,60           103,40                          144,90                  164,80                  180,60            229,00 
1621 a 1800 (10kg)            38,00             85,00           111,80                          157,90                  179,80                  196,60            248,00 
1801 a 1980 (11kg)            40,00             91,00       11 9 , 8 0                          170,50                  194,40                  212,20            267,00 
1981 a 2160 (12kg)            42,00             97,00           127,80                           183,10                 209,00                  227,80            285,60 
2161 a 2340 (13kg)            44,00            103,00          135,80                           195,70                 223,60                  243,40            305,60 
2341 a 2520 (14kg)            46,00            109,00          143,80                           208,30                 238,20                  259,40            326,80 
2521 a 2700 (15kg)            48,00         11 5 ,0 0          151,80                           220,90                 252,80                  276,20            348,00 
2701 a 2880 (16kg)            50,00            121,00          159,80                           233,50                 267,40                  293,00            369,20 
2881 a 3060 (17kg)            52,00            127,00          167,80                           246,10                 282,00                  309,80            390,40 
3061 a 3240 (18kg)            54,00            133,00          175,80                           258,70                 296,60                  326,60         4 11 , 6 0 
3241 a 3420 (19kg)            56,00            139,00          183,80                          271,30             3 11 , 2 0                   343,40             432,80 
3421 a 3600 (20kg)            58,00            145,40          191,80                          283,90                 325,80                   360,20             454,00 
3601 a 3780 (21kg)            60,00            151,80          200,00                          295,90                 339,80                   377,00             475,20 
3781 a 3960 (22kg)            62,00            158,20          208,40                          307,90                 353,80                   393,80             496,40 
3961 a 4140 (23kg)             64,00           164,60          216,80                          319,90                 367,80                   410,60             517,60 
4141 a 4320 (24kg)             66,00           171,00          225,20                          331,90                 381,80                   427,40             538,80 
4321 a 4500 (25kg)             68,00           177,40          233,60                          343,90                 395,80                   444,20             560,00 
4501 a 4680 (26kg)             70,00           183,80          242,00                         355,90                  409,80                   461,00             581,20 
4681 a 4860 (27kg)             72,00           190,20          250,40                         367,90                  423,80                   477,80              602,40 
4861 a 5040 (28kg)             74,00           196,60          258,80                         379,90                  437,80                   494,60              623,60 
5041 a 5220 (29kg)             76,00           203,00          267,20                         391,90                  452,60               5 11 , 4 0              644,80 
5221 a 5400 (30kg)             78,00           209,40          275,60                         403,90                  467,40                   528,20             666,00 
FONTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS VIGÊNCIA: A PARTIR DE 03/11/2005 
Art. 3º O porte de remessa e retorno dos autos previsto na Tabela "D" não será exigido quando se tratar de: 
I - recursos interpostos junto aos tribunais sediados em Brasília, sem utilização dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT); 
II - interposição de Agravo de Instrumento. 
Art. 4º Os valores constantes desta Resolução deverão ser recolhidos na rede bancária da seguinte forma, juntando-se os comprovantes aos 
autos: 
I - custas, por feito: 
a) de valor igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais), mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, código e 
classificação de receita: "1505 - Custas Judiciais - Outras"; 
b) de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, Banco do Brasil, UG/Gestão  040001/00001, 
Código de Recolhimento 18826-3 - Custas Judiciais; 
II - porte de remessa e retorno dos autos: 
a) mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, Banco do Brasil, UG/Gestão 040001/00001, Código de Recolhimento 68813-4 - Porte 
de Remessa e Retorno dos Autos; 
b) quando se tratar de instituições financeiras, facultativamente, mediante transferência por meio do Sistema de Pagamento Brasileiro - SPB, 
código identificador 040001 00001 042; 
c) quando o Tribunal de origem for do Poder Judiciário Estadual e arcar com as despesas: 
1. de remessa e retorno, será recolhido ao erário local o custo total da tabela, na forma por ele disciplinada; e 
2. apenas de remessa, será recolhido ao erário local o valor correspondente à metade do valor da tabela, na forma disciplinada pelo órgão 
estadual, e ao erário federal a outra metade (porte de retorno), na forma indicada nas alíneas "a" e "b" deste inciso. 
Art. 5º Fica revogada a Resolução nº 319, de 17 de janeiro de 2006. 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
MINISTRA ELLEN GRACIE 
 

 

D I V E R S O S  

 
10.ORIENTAÇÃO NORMATIVA No- 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2007 
O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 9º, I, da Lei nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, e o art. 7º, II, X, XVI, e XVII da Estrutura Regimental do Ministério da Previdência Social, aprovada pelo Decreto nº 5.755, de 13 
de abril de 2006, resolve: 
Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos 
Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações observarão ao disposto nesta Orientação Normativa. 
CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 
Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se: 
I - ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
II - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o sistema de previdência, estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, a 

todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição 

Federal; 

III - RPPS em extinção: o RPPS do ente federativo que não mais assegura a todos os servidores titulares de cargo efetivo os benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte, mas ainda mantêm a 
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responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários, observado o disposto no art. 4º; 
IV - RPPS extinto: o RPPS do ente federativo que teve cessada a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários; 
V - unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a 
administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o 
pagamento e a manutenção dos benefícios; 
VI - cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um 
servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos; 
VII - carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e grau de responsabilidade, de 
acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo; 
VIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na 
Administração direta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos; 
IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse cargo estabelecidas em lei de 
cada ente, acrescido dos adicionais de caráter 
individual e das vantagens pessoais permanentes; 
X - recursos previdenciários: as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência, 
de que trata o art. 6º da Lei nº 9.717, de 
1998; 
XI - equilíbrio financeiro: a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 
XII - equilíbrio atuarial: a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas 
atuarialmente, a longo prazo;  
XIII - taxa de administração: o valor estabelecido em legislação de cada ente, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização 
e ao funcionamento da unidade gestora do 
RPPS. 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no inciso VII, será também considerado como tempo de carreira o tempo cumprido em emprego, função 
ou cargo de natureza não efetiva até 16 de dezembro de 1998. 
CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE REGIME PRÓPRIO 
Art. 3º Considera-se instituído o RPPS a partir da entrada em vigor da lei que estabelecer os benefícios de aposentadoria e pensão, conforme previsto 
no art. 2º, inciso II, independentemente da criação 
de unidade gestora ou estabelecimento de alíquota de contribuição, ou depois de cumpridas as condições estabelecidas na própria lei de criação, 
vedada a instituição retroativa. 
§ 1º Quando os benefícios de aposentadoria e pensão estiverem previstos em leis distintas, considerar-se-á instituído o RPPS na data da vigência da lei 
de previsão do benefício mais recente. 
§ 2º A lei instituidora do RPPS poderá prever que a sua entrada em vigor dar-se-á após decorridos noventa dias da data da sua publicação, mantendo-
se, nesse período, a filiação dos servidores e o 
recolhimento das contribuições ao RGPS. 
§ 3º Os servidores titulares de cargo efetivo do ente federativo que nunca editou lei instituidora de RPPS são vinculados obrigatoriamente ao RGPS. 
Art. 4º Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que: 
I - vinculou, por meio de lei, seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS; 
II - revogou a lei ou os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores titulares 
de cargo efetivo; e  
III - adotou, em cumprimento à redação original do art. 39, caput da Constituição Federal de 1988, o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT como regime jurídico único de trabalho para seus servidores, até 04 de junho de 1998, data de publicação da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, e que garanta, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo regime em extinção e de pensão a seus dependentes. 
§ 1º O ente detentor de RPPS em extinção deverá manter ou editar lei que discipline o seu funcionamento e as regras para concessão de benefícios de 
futuras pensões ou de aposentadorias aos servidores que possuíam direito adquiridos na data da lei que alterou o regime previdenciário dos servidores, 
até a extinção definitiva. 
§ 2º A extinção do RPPS dar-se-á com a cessação do último benefício de sua responsabilidade, ainda que custeado com recursos do Tesouro. 
§ 3º A simples extinção da unidade gestora não afeta a existência do RPPS. 
Art. 5º É vedado o estabelecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, permanecendo sob a responsabilidade dos RPPS em extinção 
o custeio dos seguintes benefícios: 
I - os já concedidos pelo RPPS; 
II - aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão; 
III - os decorrentes dos benefícios previstos nos incisos I e II; e 
IV - a complementação das aposentadorias concedidas pelo 
RGPS, quando o servidor permanecer titular de cargo efetivo até o cumprimento dos requisitos previstos na Constituição Federal para concessão 
desses benefícios. 
Parágrafo único. Além dos benefícios previstos nos incisos I a IV do caput, o RPPS em extinção na situação do art. 4º, inciso III, será responsável 
pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores estatutários ativos remanescentes e aos seus dependentes. 
Art. 6º É vedada a existência de mais de um RPPS para servidor público titular de cargo efetivo por ente federativo. 
CAPÍTULO III 
DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 
Art. 7º O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, é o documento que atesta a 
adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal ou de Município ao disposto na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei nº 10.887, de 
2004 e na Portaria MPAS nº 4.992, de 1999, de acordo com os critérios definidos em norma específica. 
Art. 8º A Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS desenvolverá e manterá o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 
Social - CADPREV para fins de emissão do CRP. 
Parágrafo único. No CADPREV constarão os dados do regime de previdência social, bem como o registro de eventuais inobservâncias e 
descumprimentos da legislação que rege esse regime. 
CAPÍTULO IV 
DOS CRITÉRIOS, REQUISITOS E EXIGÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS 
Art. 9º O RPPS, ainda que em extinção, observará, em sua organização e funcionamento, o disposto na Constituição Federal, na Lei nº 9.717, de 
1998, na Lei nº 10.887, de 2004 e nos atos normativos regulamentares. 
SEÇÃO I 
DA COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO 
Art. 10. O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor inativo e seus dependentes. 
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Parágrafo único. Até 15 de dezembro de 1998, data anterior à da publicação da Emenda Constitucional nº 20, o servidor público ocupante, 
exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo poderia estar vinculado a RPPS que assegurasse, 
no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do ente federativo. 
Art. 11. O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que 
não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, são filiados ao RPPS, desde que expressamente 
regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo. 
Art. 12. O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou 
mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamente, ao RGPS. 
Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, filiado a RPPS, permanecerá 
vinculado ao regime previdenciário de origem nas seguintes situações: 
I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de outro ente federativo; 
II - quando licenciado, desde que o tempo de licenciamento seja considerado como de efetivo exercício no cargo; 
III - quando licenciado por interesse particular; 
IV - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e 
V - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
§ 1º O recolhimento das contribuições relativas aos servidores cedidos e licenciados observará ao disposto nos arts. 27 a 31. 
§ 2º O segurado, exercente de mandato de Vereador, que ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se ao RPPS, pelo cargo efetivo, 
e ao RGPS, pelo mandato eletivo. 
§ 3º O segurado professor ou médico será vinculado ao regime próprio nos limites de tempo previsto em lei e ou no edital. Se houver prorrogação de 
horário ou turno, sem previsão no edital, o servidor será vinculado ao RGPS pelo novo turno. 
SEÇÃO II 
DA UNIDADE GESTORA 
Art. 14. O RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade gestora única vinculada ao Poder 
Executivo que: 
I - garantirá a participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam 
objetos de discussão e deliberação, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração; 
II - procederá a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime, com periodicidade não superior 
a cinco anos; e  
III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do 
respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
Parágrafo único. A unidade gestora única, cujas funções estão definidas no art. 2º, inciso V, deverá centralizar, no mínimo, a concessão, o pagamento 
e a manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão, de todos os poderes, órgãos e entidades do ente. 
SEÇÃO III 
DA SEPARAÇÃO DA CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 15. As disponibilidades de caixa do RPPS, ainda que em extinção, deverão ser sempre depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das 
demais disponibilidades do ente federativo. 
SEÇÃO IV 
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
Art. 16. A escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo, inclusive quanto às rubricas 
destacadas no orçamento para pagamento de benefícios, e obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei 4.320, de 17 de Março de 1964 e 
alterações posteriores e ao disposto na Portaria 916, de 15 de Julho de 2003. 
Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente 
federativo, possibilitando a elaboração de demonstrações 
contábeis específicas, mesmo que a unidade gestora não possua personalidade jurídica própria. 
SEÇÃO V 
DO REGISTRO INDIVIDUALIZADO 
Art. 17. O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as seguintes informações: 
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
II - matrícula e outros dados funcionais; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês; 
IV - valores mensais da contribuição do segurado; e 
V - valores mensais da contribuição do ente federativo. 
§ 1º Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado. 
§ 2º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão consolidados para fins contábeis. 
SEÇÃO VI 
DO ACESSO DO SEGURADO ÀS INFORMAÇÕES DO REGIME 
Art. 18. A unidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS. 
Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão do RPPS dar-se-á por atendimento a requerimento e pela disponibilização, 
inclusive por meio eletrônico, dos relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e dos demais dados pertinentes. 
SEÇÃO VII 
DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 
Art. 19. Constituem fontes de financiamento do RPPS: 
I - as contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas; 
II - receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais; 
III - valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal; 
IV - valores aportados pelo ente federativo; 
V - demais dotações previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal; e 
VI - outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. 
SUBSEÇÃO I 
DO CARÁTER CONTRIBUTIVO 
Art. 20. O RPPS terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial. 
§ 1º Entende-se por observância do caráter contributivo: 
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I - a previsão expressa, em texto legal, das alíquotas de contribuição do ente federativo e dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos 
pensionistas; 
II - o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à unidade gestora do RPPS; 
III - a retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, relativos aos 
benefícios e remunerações cujo pagamento 
esteja sob sua responsabilidade; e 
IV - pagamento à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos de contribuições parceladas mediante acordo. 
§ 2º Os valores devidos ao RPPS, de que trata o parágrafo anterior, deverão ser repassados em moeda corrente, de forma integral para cada 
competência, independentemente de disponibilidade financeira do RPPS, sendo vedada a compensação com passivos previdenciários ou reembolso de 
valores destinados à cobertura de insuficiências financeiras relativas a competências anteriores. 
§ 3º Os valores repassados ao RPPS em atraso deverão sofrer acréscimo, conforme estabelecido na lei do ente federativo, aplicando-se, em caso de 
omissão, os critérios estabelecidos para o RGPS. 
Art. 21. As contribuições previstas para os segurados ativos, segurados inativos e pensionistas somente poderão ser exigidas depois de decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei de cada ente que as houver instituído ou majorado. 
Parágrafo único. Para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, a lei do ente federativo que majorar as alíquotas de contribuição deverá 
prever a manutenção da cobrança das alíquotas anteriores durante o período previsto no caput. 
SUBSEÇÃO II 
DOS LIMITES DE CONTRIBUIÇÃO 
Art. 22. A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo da União, 
atualmente fixada em 11 % (onze por cento). 
Art. 23. As contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões, observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo do 
respectivo ente federativo. 
Art. 24. A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o 
cálculo atuarial anual. 
§ 1º O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários, observada a proporcionalidade das despesas entre os Poderes, ainda que supere o limite máximo previsto no caput. 
SUBSEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES 
Art. 25. A lei do ente federativo definirá as parcelas que comporão a base de cálculo da contribuição, podendo prever que a inclusão das parcelas 
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, será feita mediante opção expressa do servidor, inclusive 
quando pagas por ente cessionário. 
§ 1º Incidirá contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário dos segurados ativos, a gratificação natalina dos segurados inativos e 
pensionistas, os benefícios de salário-maternidade e auxílio-doença. 
§ 2º Se o valor dos benefícios de salário-maternidade e auxílio-doença forem incluídos na base de cálculo de contribuição do ente federativo, as 
contribuições correspondentes continuarão a ser repassadas pelo ente à unidade gestora do RPPS durante o afastamento do servidor. 
§ 3º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 
Art. 26. A contribuição dos segurados inativos e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme definido no art. 70. 
§ 1º A parcela dos benefícios sobre a qual incidirá a contribuição será calculada mensalmente, observadas as alterações no limite máximo de 
benefícios do RGPS. 
§ 2º Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme definido pelo ente federativo e de acordo com laudo médico pericial, a 
contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS. 
§ 3º A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, independentemente do 
número de cotas, sendo o valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na proporção de cada cotaparte. 
SUBSEÇÃO IV 
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS, AFASTADOS E LICENCIADOS 
Art. 27. Na cessão de servidores para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou da entidade cessionária, será 
de sua responsabilidade: 
I - o desconto da contribuição devida pelo servidor; e 
II - a contribuição devida pelo ente de origem. 
§ 1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições do ente federativo e do servidor à unidade gestora do RPPS do ente federativo cedente. 
§ 2º Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando 
o reembolso de tais valores junto ao cessionário. 
§ 3º O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse 
das contribuições previdenciárias ao RPPS de origem, conforme valores informados mensalmente pelo cedente. 
Art. 28. Na cessão de servidores para outro ente federativo, sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do cedente, o desconto e o 
repasse das contribuições à unidade gestora do RPPS. 
Art. 29. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o art. 13, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a 
remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular. 
Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente cedente ou do ente cessionário, nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias 
complementares, não componentes da remuneração do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido, exceto na hipótese em que 
houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS do ente cedente, na forma prevista em sua legislação, conforme art. 25 caput. 
Art. 30. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente federativo, 
somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições, 
conforme lei do respectivo ente. 
§ 1º A contribuição efetuada durante o afastamento do servidor não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de 
efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo na concessão de aposentadoria. 
§ 2º Na omissão da lei quanto ao ônus pela contribuição do ente federativo, o repasse à unidade gestora do RPPS do valor correspondente continuará 
sob a responsabilidade do ente. 
Art. 31. As disposições desta subseção aplicam-se aos afastamentos dos servidores para o exercício de mandato eletivo em outro ente federativo. 
SUBSEÇÃO V 
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS 
Art. 32. As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo Ente Federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento, depois de 
apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, de acordo com as regras estabelecidas em Lei do 
Ente Federativo, desde que observados, para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, os seguintes critérios: 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1225 16
 
 

I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas e de quatro parcelas para 
cada competência em atraso; 
II - consolidação do montante devido até a data da formalização do acordo, utilizando-se os acréscimos legais previstos na legislação do Ente 
Federativo, sendo que, na ausência ou omissão desta, serão aplicadas, subsidiariamente, as regras aplicáveis no âmbito do RGPS; 
III - aplicação, sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, de índice de atualização legal, para preservar o valor real do 
montante parcelado, e de juros; 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do acordo, inclusive a 
incidência de juros de mora sobre as prestações 
vencidas e não pagas; 
§ 1º Não poderão ser objeto do acordo de que trata o caput, as contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas. 
§ 2º Excepcionalmente, os débitos oriundos de contribuições devidas pelo ente federativo e de contribuições descontadas dos segurados, ativos e 
inativos, e dos pensionistas, referentes às competências 
até dezembro de 2004, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) e em até 60 (sessenta) prestações mensais, respectivamente. 
§ 3º Lei do ente federativo poderá prever a vinculação de percentual do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
§ 4º O acordo do parcelamento deverá ser acompanhado de demonstrativos que discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, 
os juros e o valor total consolidado. 
§ 5º Os valores necessários ao equacionamento do passivo atuarial, se incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão ser discriminados em 
separado. 
§ 6º O vencimento da 1ª parcela dar-se-á, no máximo, até o último dia útil ao mês subseqüente ao da publicação da lei ou termo de acordo ou 
confissão de dívida e parcelamento. 
Art. 33. Na hipótese de inexistência de lei do respectivo ente federativo que defina regras de parcelamento, serão aplicadas, no que couber, as regras 
definidas para o RGPS. 
SUBSEÇÃO VI 
DA VEDAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO 
Art. 34. É vedada a quitação de dívida previdenciária do ente federativo com o RPPS mediante a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de 
qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos. 
Parágrafo único. Dívida previdenciária é aquela decorrente de contribuições legalmente instituídas e não repassadas à unidade gestora do RPPS. 
SUBSEÇÃO VII 
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DOS RECOLHIMENTOS 
Art. 35. As folhas de pagamento dos segurados ativos, segurados inativos e pensionistas vinculados ao RPPS, elaboradas mensalmente, deverão ser: 
I - distintas das folhas dos servidores enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS; 
II - agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas; 
III - discriminadas por nome dos segurados, matrícula, cargo 
ou função; 
IV - identificadas com os seguintes valores: 
a) da remuneração bruta; 
b) das parcelas integrantes da base de cálculo; 
c) da contribuição descontada da remuneração dos servidores ativos e dos benefícios, inclusive dos benefícios de responsabilidade do RPPS pagos 
pelo ente. 
§ 1º Deverá ser elaborado resumo consolidado contendo os somatórios dos valores relacionados no inciso IV, acrescido da informação do valor da 
contribuição do ente federativo e do número dos segurados. 
§ 2º As folhas de pagamento elaboradas pelo ente deverão ser disponibilizadas à unidade gestora para controle e acompanhamento das contribuições 
devidas ao RPPS. 
Art. 36. O repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS deverá ser feito por documento próprio, contendo as seguintes informações: 
I - identificação do responsável pelo recolhimento, competência a que se refere, base de cálculo da contribuição recolhida, contribuição dos 
segurados, contribuição da entidade, deduções de benefícios pagos diretamente e, se repassadas em atraso, os acréscimos; e 
II - comprovação da autenticação bancária, recibo de depósito ou recibo da unidade gestora. 
§ 1º Em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para o recolhimento, identificando o termo de acordo, o número da parcela e a 
data de vencimento. 
§ 2º Outros repasses efetuados à unidade gestora, tais como aportes ou cobertura de insuficiência financeira, também deverão ser efetuados em 
documentos distintos. 
SEÇÃO VIII 
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUBSEÇÃO I 
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Art. 37. Os recursos previdenciários, conforme definição do inciso X do art. 2º, somente poderão ser utilizados para o pagamento dos benefícios 
previdenciários relacionados no art. 47, salvo o valor destinado à taxa de administração. 
Art. 38. É vedada a utilização dos recursos previdenciários para custear ações de assistência social, saúde e para concessão de verbas indenizatórias 
ainda que por acidente em serviço. 
Art. 39. Os recursos previdenciários do RPPS em extinção somente poderão ser utilizados para: 
I - pagamento de benefícios previdenciários concedidos e a conceder, conforme art. 5º; 
II - quitação dos débitos com o RGPS; 
III - constituição ou manutenção do fundo previdenciário previsto no art. 6º da Lei n.º 9.717, de 1998; e 
IV - pagamentos relativos à compensação previdenciária entre regimes de que trata a Lei nº 9.796, de 1999. 
SUBSEÇÃO II 
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 40. A taxa de administração será de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados 
ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme percentual definido em lei de cada ente, observando-se que: 
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do 
RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio; 
II - na verificação da utilização dos recursos destinados à taxa de administração, não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das 
aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme previsto em norma do Conselho Monetário Nacional; 
III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a 
taxa de administração; 
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, a alíquota da taxa de administração deverá ser definida expressamente em texto legal. 
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§ 1º A aquisição, construção ou reforma de bens imóveis com os recursos destinados à taxa de administração restringem-se aos destinados ao uso 
próprio da unidade gestora, sendo vedada a utilização 
desses bens para investimento ou uso por outro órgão publico ou particular, em atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no 
inciso I. 
§ 2º Na hipótese da unidade gestora do RPPS possuir competências diversas daquelas relacionadas à administração do regime, deverá haver o rateio 
proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas contas contábeis correspondentes. 
§ 3º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a taxa de administração do RPPS representará utilização indevida dos recursos 
previdenciários. 
SEÇÃO IX 
DA VEDAÇÃO DE CONVÊNIO, CONSÓRCIO OU OUTRA FORMA DE ASSOCIAÇÃO 
Art. 41. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre estados, entre estados 
e municípios e entre municípios, após 27 de novembro de 1998. 
§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes até 27 de novembro de 1998, deverão garantir integralmente o pagamento dos 
benefícios já concedidos, daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados até aquela data, bem como os deles decorrentes. 
§ 2º O regime próprio deve assumir integralmente os benefícios, cujos requisitos necessários a sua concessão tenham sido implementados após 27 de 
novembro de 1998. 
SEÇÃO X 
DA VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELA TEMPORÁRIA NOS BENEFÍCIOS 
Art. 42. É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e 
pensão, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em 
comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 75. 
§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas 
para efeito de concessão de benefícios, ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência de contribuição sobre tais 
parcelas. 
§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput, as parcelas que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com 
proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 56, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de remuneração do respectivo servidor 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ainda que a contribuição seja feita mediante a opção prevista no caput do art. 25. 
SEÇÃO XI 
DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO MPS 
Art. 43. O ente federativo prestará ao Ministério da Previdência Social - MPS e ao Auditor Fiscal da Previdência Social, devidamente credenciado, no 
prazo estipulado, as informações solicitadas sobre o regime de previdência social dos seus servidores. 
Art. 44. Na realização de auditoria direta no RPPS, deverá ser dado ao Auditor Fiscal da Previdência Social livre acesso a todos os órgãos e entidades 
que compõem a estrutura administrativa do ente federativo, que poderá inspecionar livros, notas técnicas e quaisquer documentos necessários ao 
perfeito desempenho de suas funções. 
SEÇÃO XII 
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Art. 45. Os recursos previdenciários vinculados ao RPPS serão aplicados nas condições de mercado, com observância de regras de segurança, 
solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário 
Nacional, vedada a concessão de empréstimos de qualquer natureza. 
SEÇÃO XIII 
DO ENCAMINHAMENTO DE LEGISLAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS À SPS 
Art. 46. Para fins de emissão do CRP, o ente federativo deverá encaminhar à SPS os seguintes documentos, relativos a todos os poderes: 
I - Legislação completa referente aos regimes de previdência social dos servidores, compreendendo as normas que disciplinam o regime jurídico e o 
regime previdenciário, contendo todas as alterações; 
II - Demonstrativo Previdenciário; 
III - Avaliação atuarial inicial do regime próprio; 
IV - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA; 
V - Demonstrativo Financeiro, relativo às aplicações dos recursos do regime próprio; 
VI - Comprovante do Repasse e Recolhimento ao Regime Próprio dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos de 
parcelamento; e 
VII - Demonstrações Contábeis constantes do Anexo III, da Portaria MPS nº 916, de 2003, referentes ao encerramento do exercício anterior. 
§ 1º A SPS poderá solicitar outros documentos que julgar pertinentes para a análise da regularidade do regime de previdência social. 
§ 2º A legislação referida no inciso I deverá estar acompanhada de comprovante de sua publicação, consideradas válidas para este fim a divulgação na 
imprensa oficial ou jornal de circulação local ou a declaração da data inicial da afixação no local competente. 
§ 3º Na hipótese de apresentação da legislação por cópias, estas deverão ser autenticadas em cartório ou por servidor público devidamente 
identificado por nome, cargo e matrícula. 
§ 4º A divulgação pelo ente em página eletrônica na rede de comunicação Internet suprirá a autenticação da legislação e, caso conste expressamente, 
no documento disponibilizado, a data de sua publicação inicial, será dispensado também o envio do comprovante correspondente, conforme disposto 
no § 2º. 
§ 5º Os documentos previstos nos incisos II, V e VI deverão ser encaminhados até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil e o 
DRAA, previsto no inciso IV, até o dia 31 de julho de cada exercício. 
§ 6º Os documentos mencionados nos incisos II, IV e V serão remetidos pela página eletrônica do Ministério da Previdência Social - MPS. 
§ 7º É de responsabilidade do ente federativo o envio do comprovante de repasse citado no inciso VI, contendo as assinaturas do dirigente máximo 
deste e da unidade gestora ou de seus representantes legais. 
§ 8º O envio do DRAA, previsto no inciso IV, é de responsabilidade do ente federativo e deverá conter as assinaturas do seu dirigente máximo ou 
representante legal, do atuário responsável pela 
avaliação atuarial e do representante legal da Unidade Gestora do RPPS, observando-se que eventuais retificações deverão ser encaminhadas ao MPS, 
juntamente com a base dos dados que as originaram. 
§ 9º O documento previsto no inciso II deverá conter as receitas e despesas relativas à folha de pagamentos de cada competência informada, 
independentemente de terem sido realizadas ou liquidadas em competências posteriores. 
§ 10 As Demonstrações Contábeis de que tratam o inciso VII serão exigidas a partir do exercício financeiro de 2007, com envio até 30 de abril do 
exercício seguinte. 
SEÇÃO XIV 
DOS BENEFÍCIOS 
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Art. 47. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e da Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005, o regime próprio não poderá conceder 
benefício distinto dos previstos pelo RGPS, ficando restrito aos seguintes: 
I - quanto ao servidor: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria voluntária por idade; 
e) aposentadoria especial; 
f) auxílio-doença; 
g) salário-família; e 
h) salário-maternidade. 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; e 
b) auxílio-reclusão. 
§ 1º São considerados benefícios previdenciários do regime próprio os mencionados nos incisos I e II. 
§ 2º Os regimes próprios deverão observar também a limitação de concessão de benefício apenas aos dependentes constantes do rol definido para o 
Regime Geral de Previdência Social, que compreende o cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os irmãos, devendo estabelecer 
em norma local as condições necessárias para enquadramento e qualificação dos dependentes. 
SUBSEÇÃO I 
DO SALÁRIO FAMÍLA 
Art. 48. O salário-família será pago, em quotas mensais, em razão dos dependentes do segurado de baixa renda nos termos da lei de cada ente. 
Parágrafo único. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados e seus dependentes, esse benefício será concedido 
apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior a R$ 654,67 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais e 
sessenta e sete centavos). 
SUBSEÇÃO II 
DO AUXÍLIO RECLUSÃO 
Art. 49. Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do servidor de baixa renda, recolhido à prisão, nos termos da lei de cada ente. 
§ 1º Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos apenas em relação aos 
segurados que recebam remuneração ou subsídio mensal igual ou inferior a R$ 654,67 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos). 
§ 2º O valor do auxílio-reclusão corresponderá à última remuneração do cargo efetivo ou subsídio do servidor recluso, observado o valor definido 
como baixa renda. 
§ 3º O benefício do auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso que não estiver recebendo remuneração decorrente do seu cargo 
e será pago enquanto for titular desse cargo. 
§ 4º O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma forma em que foi concedido, independentemente do valor da 
remuneração do servidor. 
Art. 50. O valor limite mencionado nos art. 48, parágrafo único e 49, § 1º será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
SUBSEÇÃO III 
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Art. 51. O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será aposentado por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 56. 
§ 1º Lei do respectivo ente regulamentará o disposto no caput quanto à definição do rol de doenças, ao conceito de acidente em serviço, à 
periodicidade das revisões das condições de saúde que geraram a incapacidade, podendo ainda fixar percentual mínimo para valor inicial dos 
proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição. 
§ 2º A aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir como início da 
incapacidade total e definitiva para o trabalho. 
§ 3º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado 
à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 
§ 4º O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive 
em caso de exercício de cargo eletivo. 
SUBSEÇÃO IV 
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
Art. 52. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 56. 
§ 1º Quanto à concessão da aposentadoria compulsória, é vedada: 
I - a previsão de concessão em idade distinta daquela definida no caput;  
II - a fixação de limites mínimos de proventos em valor superior ao salário mínimo nacional. 
SUBSEÇÃO V 
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
Art. 53. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma prevista no art. 56, 
desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, conforme 
definição do art. 2º, inciso VIII; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
III - sessenta anos de idade e trinta e cinco de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de tempo de contribuição, 
se mulher. 
SUBSEÇÃO VI 
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
Art. 54. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados conforme art. 56, 
desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, conforme 
definição do art. 2º, inciso VIII; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher. 
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SUBSEÇÃO VII 
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR 
Art. 55. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 53, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. 
Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, 
conforme critérios e definições estabelecidas em norma de cada ente federativo. 
SUBSEÇÃO VIII 
DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRIBUIÇÃO 
Art. 56. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 51, 52, 53, 54, 55 e 61, será considerada a média aritmética simples das 
maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência. 
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que constituíram base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido estas destinadas para o custeio de apenas parte 
dos benefícios previdenciários. 
§ 2º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com 
a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, conforme 
portaria editada mensalmente pelo MPS. 
§ 3º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a base de cálculo dos 
proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, 
desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício. 
§ 4º Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua 
remuneração no cargo ocupado no período correspondente. 
§ 5º As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2º, não poderão ser: 
I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 
§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos 
limites estabelecidos no § 5º. 
§ 7º Na determinação do número de competências correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata o caput, desprezar-
se-á a parte decimal. 
§ 8º Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em razão de 
ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo. 
§ 9º O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo 
servidor no cargo efetivo em que se deu aposentadoria, conforme definição do art. 2º, inciso IX, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias 
conforme previsto no art. 42. 
Art. 57. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse 
tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme inciso III do art. 53, não se 
aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 55, relativa ao professor. 
§ 1º A fração de que trata o caput será aplicada sobre o valor inicial do provento calculado pela média das contribuições conforme art. 56, 
observando-se previamente a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata o § 9º do mesmo artigo. 
§ 2º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias. 
Art. 58. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata o art. 56, bem como o tempo de contribuição correspondente, serão 
comprovados mediante documento fornecido pelas unidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou, na falta 
daquele, por outro documento público, sendo passíveis de confirmação as informações fornecidas. 
§ 1º Os documentos de comprovação dos valores das remunerações de que trata o caput, bem como os de certificação de tempo de contribuição que 
foram emitidos pelos diversos órgãos da administração, relativos a servidor vinculado a RPPS, após a publicação da Medida Provisória nº 167, de 
19/02/2004, terão validade após homologação da unidade gestora do regime. 
§ 2º Continuam válidas as certidões de tempo de serviço e de contribuição emitidas pelos órgãos da administração pública da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações ou unidade gestoras dos regimes de previdência social relativamente ao tempo de serviço e de 
contribuição para o respectivo regime em data anterior à publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004. 
Art. 59. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão ao servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre nomeação e 
exoneração e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS, documento comprobatório de vínculo funcional, para fins de 
concessão de benefícios ou para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição pelo RGPS, sem prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 
SUBSEÇÃO IX 
DA PENSÃO POR MORTE 
Art. 60. A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data de publicação da 
Medida Provisória nº 167, corresponderá a: 
I - a totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, 
acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite; ou 
II - a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, conforme definido no art. 2º, inciso IX, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, se o falecimento ocorrer quando o 
servidor ainda estiver em atividade. 
§ 1º Na hipótese de cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor na atividade, é vedada a inclusão de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 75, bem como a 
previsão de incorporação de tais parcelas diretamente no valor da pensão ou na remuneração, apenas para efeito de concessão do benefício, ainda que 
mediante regras específicas. 
§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, 
vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS. 
SUBSEÇÃO X 
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
Art 61. Ao servidor que tenha ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo na administração pública direta, 
autárquica e fundacional, da União, dos Estados do Distrito Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998, é facultado aposentar-se com 
proventos calculados de acordo com o art. 56 quando o servidor, cumulativamente: 
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I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data prevista no caput, faltava para atingir o limite de tempo 
constante da alínea “a” deste inciso. 
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade 
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III do art. 53 e pelo art. 55 na seguinte proporção: 
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que tiver completado as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro 
de 2005, independentemente de a concessão do benefício ocorrer em data posterior àquela; ou  
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 
§ 2º O número de anos antecipados para cálculo da redução de que trata o § 1º será verificado no momento da concessão do benefício. 
§ 3º Os percentuais de redução de que tratam os incisos I e II do § 1º serão aplicados sobre o valor do benefício inicial calculado pela média das 
contribuições, segundo o art. 56, verificando-se previamente a observância ao limite da remuneração do servidor no cargo efetivo, previsto no § 9º do 
mesmo artigo. 
§ 4º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 
§ 5º Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o 
tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observando-se o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º. 
§ 6º O segurado professor, de qualquer nível de ensino, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e que opte por 
aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço, exercido até a publicação daquela Emenda, contado com o acréscimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções 
de magistério, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º. 
§ 7º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas para manter o valor real, de acordo com o disposto no art. 73. 
Art. 62. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no arts. 53, 55, ou no art. 61, o servidor que tiver ingressado no 
serviço público da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que 
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, conforme definição do art. 2º, inciso IX, 
quando, observadas as reduções de idade e de tempo de contribuição contidas no art. 55, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público conforme definição do art. 2º, inciso VIII; 
IV - dez anos de carreira, conforme art. 2º, inciso VII e parágrafo único; e 
V - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
Art. 63. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 53, 55, 61 e 62 o servidor da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão a ultima remuneração do 
servidor no cargo efetivo, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, conforme definição do art. 2º, inciso VIII; 
III - quinze anos de carreira, conforme art. 2º, inciso VII e parágrafo único; e 
IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
V - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites fixados no art. 53, de 60 anos, se homem, ou 55, se mulher, de um ano de idade 
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição de previsto no inciso I do caput deste artigo. 
Art. 64. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção as regras de que de que tratam os arts. 62 e 63, 
quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos 
entes federativos, será considerada a data da mais remota investidura dentre as ininterruptas. 
SUBSEÇÃO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE BENEFÍCIOS 
Art. 65. Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, o requisito previsto no inciso IV do art. 62 e 
inciso III do art. 63 deverá ser cumprido no último cargo efetivo. 
Art. 66. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios previstos nos arts. 62 e 63 deverá ser cumprido no mesmo ente federativo e no 
mesmo poder. 
Art. 67. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias previstas nos arts. 53, 54, 61, 62 e 63, o tempo de efetivo 
exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor esteja em exercício na data imediatamente 
anterior à da concessão do benefício. 
Art. 68. A concessão de benefícios previdenciários pelos RPPS, independe de carência, ressalvada a observância de cumprimento dos prazos mínimos 
previstos nos arts. 53, 54, 61, 62 e 63 para concessão de aposentadoria. 
Art. 69. São vedados: 
I - a concessão de proventos em valor inferior ao saláriomínimo nacional; 
II - o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário; 
III - a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que leis complementares federais disciplinem a 
matéria; 
IV - a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a servidor público titular de cargo efetivo, ressalvadas as decorrentes dos 
cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; e 
V - a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor titular de cargo efetivo, com a remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
§ 1º Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por 
parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição. 
§ 2º A vedação prevista no inciso V não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares que, até 16 de dezembro de 1998, 
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na 
Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio, exceto se decorrentes de cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal.156-3> 
§ 3º O servidor inativo para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele que gerou a aposentadoria deverá renunciar aos 
proventos dessa. 
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Art. 70. O limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal, a partir de 1º de agosto de 2006, é de 
R$ 2.801,82 (dois mil oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos) devendo ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor 
real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios daquele Regime. 
Art. 71. Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado, pela Unidade Gestora, ao Tribunal de Contas para 
homologação. 
SUBSEÇÃO XII 
DO DIREITO ADQUIRIDO 
Art. 72. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, 
tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, observado o disposto no inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal. 
§ 1º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição 
já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em 
que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 
§ 2º Quando o benefício for calculado de acordo com a legislação em vigor à época da aquisição do direito, será utilizada a remuneração do servidor 
no cargo efetivo no momento da concessão da aposentadoria, e, em caso de proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo de contribuição 
cumprido até 31 de dezembro de 2003. 
SUBSEÇÃO XIII 
DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
Art. 73. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 51, 52, 53, 54, 55, 61 e 63 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo 
ente federativo, aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. 
Parágrafo único. Na ausência de definição, pelo ente, do índice oficial de reajustamento que preserve, em caráter permanente, o valor real, os 
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
Art. 74. Os benefícios abrangidos pelo disposto nos arts. 62, 63 e 72, as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se 
aposentado em conformidade com o art. 63 e os benefícios em fruição em 31 de dezembro de 2003, serão revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei do ente federativo. 
Parágrafo único. É vedada a extensão, com recursos previdenciários, do reajustamento paritário de que trata este artigo, aos benefícios abrangidos 
pelo disposto no art. 73, ainda que a título de antecipação do reajuste anual ou de recomposição de perdas salariais anteriores à concessão do 
benefício. 
CAPÍTULO V 
DO ABONO DE PERMANÊNCIA 
Art. 75. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 53, 55 e 61 e que optar por 
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 
para aposentadoria compulsória contidas no art. 52. 
§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os 
requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, 
como previsto no art. 72, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. 
§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos 
integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 53, 55, 61 e 72, conforme previsto no caput e § 1º, não constitui impedimento 
à concessão do benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas no arts. 62 e 63, desde que cumpridos os requisitos previstos para 
essas hipóteses. 
§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, 
relativamente a cada competência. 
§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos 
para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
Art. 76. O ente federativo poderá, por lei específica de iniciativa do respectivo Poder Executivo, instituir regime de previdência complementar para os 
seus servidores titulares de cargo efetivo, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidade 
fechada de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade 
de contribuição definida. 
§ 1º Somente após a aprovação da lei de que trata o caput, o ente poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 
RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o art. 201 da Constituição 
Federal. 
§ 2º Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste artigo poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público 
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. 
Art. 77. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Orientação Normativa nº 03, de 12 de agosto de 
2004. 
HELMUT SCHWARZER 
 
ANEXO I - REGRAS PERMANENTES 
 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
(art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação da EC nº 41/2003) Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 
HOMEM/MULHER 
Invalidez permanente comum: proventos proporcionais ao tempo de serviço 
Invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença  grave,  contagiosa ou incurável, na forma 
da lei: proventos integrais 

Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para 
manutenção do valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice 
de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
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Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
 
 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA (art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, com redação da EC nº 41/2003)  Aplicável 
aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações. 
HOMEM/MULHER 
Aposentadoria aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição 
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a 
variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
 
APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS (art. 40, § 1º, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, com redação da EC nº 
41/2003)  
Aplicáveis aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, que ingressaram no serviço público a partir de 01/01/2004, ou àqueles que não optaram pelas 
regras dos arts. 2º e 6º da EC 41/03 ou do art. 3º da EC 47/04 
                                       POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
                        Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da CF, com redação da EC nº 41/2003 
                                                                 HOMEM 
Professor (*) 
Tempo de contribuição: 10950 dias 
(30anos) 
Tempo no serviço público: 3650 dias 
(10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 55 anos 

Demais Servidores 
Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos) 
Tempo no serviço público: 3650 dias 
(10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 60 anos 
 
 

Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das 
maiores contribuições efetuadas 
a partir de julho/1994. 

Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das 
maiores contribuições efetuadas a 
partir de julho/1994. 

Teto do benefício: Remuneração do servidor 
no cargo efetivo. 
 

Teto do benefício: Remuneração do servidor 
no cargo efetivo. 

Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o 
reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com 
a variação do índice definido pelo ente da federação. Na 
ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os 
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do RGPS. 

Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o 
reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com 
a variação do índice definido pelo ente da federação. Na 
ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os 
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do RGPS. 

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no Cálculo dos 
benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-
se a última remuneração no cargo efetivo 

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no Cálculo dos 
benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-
se a última remuneração no cargo efetivo 

 
 
                                                                                                MULHER 
Professora (*) Demais servidoras 
Tempo de contribuição: 9125 dias (25anos) Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos) 
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos) Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 50 anos Idade mínima: 55 anos 
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das 
maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. 

Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das 
maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. 

Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o 
reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com 
a variação do índice definido pelo ente da federação. Na 
ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os 
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do RGPS. 

Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o 
reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com 
a variação do índice definido pelo ente da federação. Na 
ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os 
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do RGPS. 

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios 
concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios 
concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF, ou seja, somente para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
 
 
                                                                POR IDADE 
                                               (Art. 40 § 1º, inciso III, “b” da CF) 
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                                                                   HOMEM 
                                                             Todos os servidores 
Tempo no serviço público: 3650 dias no mínimo (10 anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)  
Idade mínima: 65 anos 
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994, limitando-se 
ao teto da remuneração do servidor no cargo efetivo. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição 
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a 
variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
                                                                      MULHER 
Todas as servidoras 
Tempo no serviço público: 3650 dias no mínimo (10 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 60 anos 
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994, limitando-se 
ao teto da remuneração da servidora no cargo efetivo. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição 
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a 
variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
 
                                     ANEXO II - REGRAS DE TRANSIÇÃO 
 
                                             APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (art. 2º da EC 41/2003) 
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do Distrito  Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenham ingressado em cargo efetivo até 16/12/1998 
                                                                         HOMEM 
                                                                 Todos os servidores 
Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 53 anos 
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o tempo  total de contribuição. 
Regra Especial para Professor: Acréscimo de 17% no tempo de efetivo exercício até 16/12/98, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de magistério, incluindo-se o magistério que não seja de educação infantil e do ensino fundamental e 
médio. Calcula-se primeiro o bônus de 17% e depois o pedágio. 
Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU: Acréscimo de 17% no tempo de efetivo exercício até 
16/12/98. Calcula-se primeiro o bônus de 17% e depois o pedágio.  
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. 
Posteriormente, aplica-se a tabela de redução, conforme Anexo IV. 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. 
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a 
variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
                                                                           MULHER 
                                                                   Todos as servidoras 
Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 48 anos 
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição. 
Regra Especial para Professora: Acréscimo de 20% no tempo de efetivo exercício até 16/12/98, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de magistério, incluindo-se o magistério que não seja de educação infantil e ensino fundamental e 
médio. 
Obs.: calcula-se primeiro o bônus de 20% e depois o pedágio. 
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. 
Posteriormente, aplica-se a tabela de redução, conforme anexo IV. 
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo. 
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais considerou-se a última 
remuneração no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a 
variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
 
 
                                                              APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (art. 6º da EC 41/03) 
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 
                                                                                              HOMEM 
Professor (*) Demais servidores 
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Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos) 
Tempo no serviço público: 7300 dias (20anos) 
Tempo na carreira: 3650 dias (10anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)  
Idade mínima; 55 anos. 

Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos) 
Tempo no serviço público: 7300 dias (20anos) 
Tempo na carreira: 3650 dias (10anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 60 anos 

Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração 
no cargo efetivo) 

Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração 
no cargo efetivo) 

Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

 
                                                                                  MULHER 
Professora (*) Demais servidoras 
Tempo de contribuição: 9125 dias (25anos)  
Tempo no serviço público: 7300 dias (20anos)  
Tempo na carreira: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)  
Idade mínima: 50 anos 

Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos)  
Tempo no serviço público: 7300 dias (20anos)  
Tempo na carreira: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)  
Idade mínima: 55 anos 

Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração 
do cargo efetivo) 

Forma de cálculo: Aposentadoria integral  última remuneração 
do cargo efetivo) 

Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF, ou seja, somente para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
 
 
 
                                             APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (art. 3º da EC 47/05) 
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 
                                         TODOS OS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO,  
                                      INCLUSIVE PROFESSORES DE QUALQUER NÍVEL DE ENSINO 
Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos) 
Tempo no serviço público: 7300 dias (25anos) 
Tempo na carreira: 5475 dias (15anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima conforme tabela abaixo: 
Tempo de contribuição                     Idade mínima                             Soma 
                      35                               60                               95 
                      36                               59                               95 
                      37                               58                               95 
                      36                               57                               95 
                      ...                               ...                               95 
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração no cargo efetivo)  
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo  
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos  
Obs. As pensões derivadas dos proventos dos servidores que se aposentaram de acordo com esta regra, também serão reajustados 
pela paridade. 
                                  TODAS AS SERVIDORAS TITULARES DE CARGO EFETIVO, INCLUSIVE 
                                                        PROFESSORAS DE QUALQUER NÍVEL DE ENSINO 
Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos) 
Tempo no serviço público: 9125 dias (25anos) 
Tempo na carreira: 5475 dias (15anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima conforme tabela abaixo: 
           Tempo de contribuição                     Idade mínima                            Soma 
                          30                             55                              85 
                          31                             54                              85 
                          32                             53                              85 
                          33                             52                              85 
                          ...                             ...                              85 
Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração no cargo efetivo) 
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
Obs. As pensões derivadas dos proventos das servidoras que se aposentaram de acordo com 
esta regra, também serão reajustados pela paridade. 
 
                                                                ANEXO III - DIREITO ADQUIRIDO 
1ª hipótese 
 
                                                APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (Art. 3º da EC 41/03) 
Regras aplicáveis aos servidores titulares de cargos efetivos que preencheram todas as condições de elegibilidade estabelecidas até 
31/12/2003 
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                                                APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Por idade e Tempo de Contribuição 
Art. 40, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal na redação dada pela EC nº 20, de 1998 Direito adquirido no período de 
16/12/1998 a 31/12/2003 
                                                                                                  HOMEM 
 
Professor de ensino fundamental e médio (*) Demais servidores inclusive professores que não sejam do 

ensino fundamental e médio 
Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos)  
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima:55 anos 

Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos)  
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)  
Idade mínima: 60 anos 

Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do 
cargo efetivo) 

Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do 
cargo efetivo) 

Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

                                                                                                  MULHER 
Professora de educação infantil e do ensino fundamental e médio 
ensino fundamental e médio (*) 

Demais servidoras, inclusive professoras que não sejam de  
educação infantil e do ensino fundamental e médio  

Tempo de contribuição: 9125 dias (25anos)  
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)  
Idade mínima: 50 anos 

Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos)  
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos)  
Tempo no cargo:1825 dias (5anos)  
Idade mínima: 55 anos 

Forma de cálculo: Proventos integrais correspondentes à última 
remuneração do cargo efetivo 

Forma de cálculo: Proventos integrais  correspondentes à última 
remuneração do cargo efetivo 

Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos 
servidores ativos 

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF 
Obs.:Para as pensões decorrentes de morte, ocorrida até 19/02/2004, de aposentado por estas regras, a pensão será igual à última 
remuneração do servidor 
 
2ª hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO 
 
 
                                                       APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
Art. 40, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal na redação dada pela EC nº 20, de 1998  
Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003 
                                                                            HOMEM 
                                                                   Todos os servidores 
Tempo no serviço público: 3650 dias (10 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 65 anos 
Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados sobre a última remuneração no cargo efetivo 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
                                                                            MULHER 
                                                                    Todas as servidoras 
Tempo no serviço público: 3650 dias (10 anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 60 anos 
Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados 
sobre a última remuneração no cargo efetivo. 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
 
3ª hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO 
 
                                          APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO -PROVENTOS 
                PROPORCIONAIS - Art. 8º, § 1º da EC Nº 20/98 Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003 
                                                                                     HOMEM 
                                                                            Todos os servidores 
Tempo de contribuição: 10950 (30anos) 
Tempo no cargo: 1825 (5anos) 
Idade mínima: 53 anos 
Pedágio: Acréscimo de 40% no tempo que faltava, em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição. 
Forma de cálculo: Proventos proporcionais equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter, acrescido de 5% por 
ano de contribuição que supere o tempo de contribuição de 30 anos acrescido do pedágio. Obs.: Este acréscimo é computado a partir 
do momento em que o servidor atinge o tempo de contribuição independentemente de ter completado a idade mínima 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
                                                                                     MULHER 
                                                                        Todas as servidoras 
Tempo de contribuição: 9125 dias (25anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 48 anos 
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Pedágio: Acréscimo de 40% no tempo que faltava, em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição.  
Forma de cálculo: Proventos proporcionais equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter, acrescido de 5% por 
ano de contribuição que supere o tempo de contribuição de 25 anos acrescido do pedágio. Obs.: Este acréscimo é computado a partir 
do momento em que o servidor atinge o tempo de contribuição independentemente de ter completado a idade mínima  
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
 
 
4ª hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO 
 
                                           APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO 
                                             Caput do art. 8º da EC Nº 20/98 - PROVENTOS INTEGRAIS 
                                                  Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003 
                                                                             HOMEM 
                                                                   Todos os servidores 
Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 53 anos 
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava, em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição. 
Regra Especial para Professor, inclusive para o que não seja de ensino fundamental e médio: Acréscimo de 17% no tempo exercido 
até 16/12/98, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo nas funções de magistério.  
Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU, se homem: Acréscimo de 17% no tempo exercido até 
16/12/98. 
Forma de cálculo: Proventos integrais correspondentes à última remuneração do cargo efetivo  
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
                                                                             MULHER 
                                                                      Todas as servidoras 
Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) 
Idade mínima: 48 anos 
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava, em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição. 
Regra Especial para Professora , inclusive para a que não seja de ensino fundamental e médio: Acréscimo de 20% no tempo  xercido 
até 16/12/98, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo nas funções de magistério. 
Forma de cálculo: Proventos integrais correspondentes à última remuneração do cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos 
 
                                                                         ANEXO IV 
                                     TABELAS DE REDUÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELA REGRA DE                       TRANSIÇÃO 
(art. 2º da EC 41/03) 
 
1 - PARA QUALQUER SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS DO ART. 2º da EC 41/2003 ATÉ 31/12/2005, 
INCLUSIVE PROFESSORES QUE NÃO SEJAM DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
IDADE HOMEM/MULHER % A REDUZIR (3,5% a.a.)                       % A RECEBER 
                      53/48                    24,5%                             75,5% 
                      54/49                      21%                              79% 
                      55/50                    17,5%                             82,5% 
                      56/51                      14%                              86% 
                      57/52                    10,5%                             89,5% 
                      58/53                      7%                               93% 
                      59/54                     3,5%                             96,5% 
                      60/55                       0%                             100% 
2 - PARA QUALQUER SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS DO ART. 2º da EC 41/2003 APÓS 1º/01/2006,  
INCLUSIVE PROFESSORES QUE NÃO SEJAM DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
IDADE HOMEM/MULHER % A REDUZIR (5,0% a.a.)                % A RECEBER 
                  53/48                    35%                           65% 
                  54/49                     30%                           70% 
                  55/50                     25%                           75% 
                  56/51                     20%                           80% 
                  57/52                     15%                           85% 
                  58/53                     10%                           90% 
                  59/54                       5%                           95% 
                  60/55                       0%                         100% 
3 - PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO QUE COMPLETAREM 
OS REQUISITOS DO ART. 2º da EC 41/2003 ATÉ 31/12/2005 (*) 
IDADE HOMEM/MULHER(**)           % A REDUZIR (3,5% a.a.)                  % A RECEBER 
                    53/48                          7%                              93% 
                    54/49                       3,5%                           96,5% 
                    55/50                          0%                            100% 
* Para o cálculo dos proventos dos professores, pela regra de transição, não será aplicada a redução de idade e tempo de 
contribuição prevista no § 5º do Art. 40 da CF, apenas o disposto no § 4º do art. 2º da EC 41/2003. 
** Para o cálculo do redutor previsto no § 1º do Art. 2º da EC 41/2003 aplica-se a redução estabelecida no § 5º do Art. 40 da CF 
4 - PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO QUE COMPLETAREM 
OS REQUISITOS DO ART. 2º da EC 41/2003 APÓS 1º/01/2006* 
IDADE HOMEM/MULHER         % A REDUZIR (5,0% a.a.)                   % A RECEBER 
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                  53/48                      10%                           90% 
                  54/49                        5%                           95% 
                  55/50                        0%                         100% 
* - Valem as mesmas observações do quadro nº 03 
 
 
                                                                        ANEXO V 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS (Art. 8º da EC 20/98 e 2º da EC  1/2003) 
Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor aposentar-se pela regra de transição, por tempo 
integral de contribuição, segundo as regras estabelecidas no art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 2003, art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e art. 55 desta Orientação Normativa. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365 (número de dias no ano): 35 x 365 = 12.775 
Esse resultado corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria integral. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês); 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, inferiores 
a 30 dias. O resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhados. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. 
Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 (um virgula dois), para encontrar o tempo com acréscimo de 20% (vinte por cento) 
estabelecido no art. 55, inciso III, alínea b, desta Orientação Normativa. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte 
decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
(Exemplo: 952 X 1,2 = 1.142,4. Arredondando-se para maior, obtém-se 1.143). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 20%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte 
decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que faltava para aposentadoria. 5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. O resultado dessa operação terá uma parte  inteira e poderá ter 
uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao número de meses que faltava para aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. 
Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
Um servidor que já conta com 20 anos, 4 meses e 6 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 35 x 365 = 12.775 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 20 x 365 = 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 4 x 30 = 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 7.300 + 120 + 6 =  7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 12.775 - 7.426 = 5.349 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 5.349 x 1,2 = 6.418,8 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 6.419. Esse resultado é o tempo mínimo que falta em dias, para a  aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 6.419: 365 = 17,5863 A parte inteira (à 
esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365 17 x 365 = 6.205 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 6.419 - 6.205 = 214 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 214: 30= 7,1333. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 7 x 30 = 210 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 214 - 210 = 4 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 17 anos, 7 meses e 4 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos, bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral da mulher é de 30 anos. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 20 anos, 4 meses e 6 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 30 x 365 = 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 20 x 365 = 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 4 x 30 = 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 7.300 + 120 + ó = 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2:  
a) 10.950 - 7.426 = 3.524 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 3.524 x 1,2 = 4.228,8 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 4.229. Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a  aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 4.229:365 = 11,5863 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 11 x 365 = 4.015 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 4.229 - 4 015 = 214 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 214 : 30 = 7,1333 A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30 7 x 30 = 210 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 214 - 210 = 4 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 11 anos, 7 meses e 4 dias. 
 
                                                                       ANEXO VI 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR (Art. 8º da EC 20/98 e 2º da EC 41/2003) 
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Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor ocupante de cargo de professor, que tenha ingressado 
em cargo efetivo de magistério, aposentar-se pela regra de transição, com proventos integrais ao tempo de  contribuição, segundo as regras 
estabelecidas no § 4º do art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 2003, no § 4º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003 e no § 6º do art. 55 desta Orientação Normativa. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365 (número de dias no ano): 35 x 365 = 12.775 Esse resultado 
corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria integral. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado, anterior a 17 de dezembro de 1998, da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês); 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, inferiores a 30 dias. O 
resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhados; 
d) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,17 (um vírgula dezessete). Esse é o tempo de serviço, com acréscimo de 17%, para o 
professor previsto no § 6º do art. 55 desta Orientação Normativa. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 (um virgula 
dois), para encontrar o tempo com acréscimo de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 55, inciso III, alínea b, desta Orientação Normativa. O 
resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o 
tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. (Exemplo: 952 X 1,2 = 1.142,4. Arredondando-se para maior, obtém-se 1.143). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 20%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte 
decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que faltava para aposentadoria. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter 
uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao número de meses que faltava para aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
Um servidor que já conta com 22 anos, 10 meses e 17 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 35 x 365 = 12.775 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 22 x 365 = 8.030 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 10 x 30 = 300 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 8.030 + 300 + 17 = 8.347 
d) multiplicar o resultado dessa operação pelo fator 1,17: 8.347 x 1,17 = 9.765,99 Esse é tempo de serviço anterior a 17 de dezembro de 1998, com 
adicional de 17%. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 12.775 - 9.765,99 = 3.009,01 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 3.009,01 x 1,2 = 3.610,81 
c) arredondando-se a parte decimal para maior, obtém-se 3.611. Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 3.611 : 365 = 9,89315 A parte inteira 
(à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365 9 x 365 = 3.285 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 3.611 - 3285 = 326 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 326 : 30 = 10,8666 A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 10 x 30 = 300 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 326 - 300 = 26 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 9 anos, 10 meses e 26 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos, bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral da mulher é de 30 anos e que 
o acréscimo no tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998 será de 20%. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 22 anos, 10 meses e 17 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 30 x 365 = 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 22 x 365 = 8.030 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 10 x 30 = 300 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 8.030 + 300 + 17 = 8.347 
d) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 8.347 x 1,2 = 10.016,4 Esse é tempo de serviço anterior a 17 de dezembro de 1998, 
com adicional de 20%. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 10.950 - 10.016,4 = 933,60 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 933,6 x 1,2 = 1.120,32 
c) arredondando-se a parte decimal para maior, obtém-se 1.121. Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea b, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 1.121 : 365 = 3,07123 A parte inteira 
(à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 3 x 365 = 1.095 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 1.121 - 1.095 = 26 Como o resultado da operação foi menor do que 30, 
o resultado dessa operação corresponde ao número de dias. 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 3 anos e 26 dias. 
 
                                                                                     ANEXO VII 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS (Art. 8º, § 1º da EC 20/98) 
Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor aposentar-se pela regra de transição, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, segundo as regras estabelecidas no art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365 (número de dias no ano): 30 x 365 = 10.950 
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Esse resultado corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria proporcional. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês), 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, inferiores a 30 dias. O 
resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhado. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. 
Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4 (um vírgula quatro), para encontrar o tempo com acréscimo de 40% (quarenta por cento) 
estabelecido no art. 8º, § 1º, inciso I, alínea b, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter 
uma parte decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria 
proporcional. (Exemplo: 952 x 1,4 = 1.332,8. Arredondando-se para maior, obtém-se 1.3333). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 40%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte 
decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que faltava para aposentadoria. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. 
O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao número de meses que faltava para 
aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. 
Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
Um servidor que já conta com 20 anos, 4 meses e 6 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365: 30 x 365 = 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 20 x 365 = 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 4 x 30 = 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 7.300 + 120 + 6 = 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 10.950 - 7.426 = 3.524 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4: 3 524 x 1,4 = 4.933,6 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 4.934. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria proporcional. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 40%) por 365 4.934 : 365 = 13,5178 
A parte inteira (a esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 13 x 365 = 4.745 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 4.934 - 4.745 = 189 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 189 : 30 = 6,3 
A parte inteira (a esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 6 x 30 = 180 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 189 - 180 = 9 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 13 anos, 6 meses e 9 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria proporcional da mulher é de 25 anos. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 20 anos, 4 meses e 6 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365: 25 x 365 = 9.125 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 20 x 365 = 7300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 4 x 30 = 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 7.300 + 120 + 6 = 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 9.125 - 7.426 = 1.699 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4: 1.699 x 1,4 = 2.378,6 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 2.379. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria proporcional. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 40%) por 365: 2379: 365 = 6,5178 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 6 x 365 = 2.190 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 2.379-2.190= 189 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 189 : 30 = 6,3 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 6 x 30 = 180 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8 : 189 - 180 = 9 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 6 anos, 6 meses e 9 dias. 
<!ID72047-0> RETIFICAÇÃO 
Na Instrução Normativa MPS/SRP nº 20, de 11 de janeiro de 2007, que altera a IN MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, publicada no DOU nº 11, 
de 16 de janeiro de 2007, Seção 1, páginas 24 a 33, onde se lê: 
"Art. 477. [...] 
[....] 
§ 1º Para efeito da alínea “b” do inciso II do caput, serão consideradas as remunerações citadas nos arts. 446 a 448, sem conversão em área."leia-
se:"Art. 477. [...] 
[...] 
§ 1º Para efeito da alínea “b” do inciso III do caput, serão consideradas as remunerações citadas nos arts. 446 a 448, sem conversão em área." 
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 11.SÚMULA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO <!ID81650-0>CONSOLIDAÇÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2007 
 O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no art. 43, § 2°, da Lei  Complementar n° 73, de 
10 de fevereiro de 1993, resolve: 
Consolidar, com as alterações procedidas pelos Atos de 19 de julho de 2004 (D.O.U. de 26, 27 e 28.7.2004), de 27 de setembro de 2005 (D.O.U. de 
28, 29 e 30.9.2005), e de 1º de agosto de 2006 (D.O.U. de 2, 3 e 4.8.2006), todos os enunciados da Súmula da  Advocacia-Geral da União em vigor 
nesta data, na forma abaixo: 
Enunciado n° 1, de 27 de junho de 1997: 
“A decisão judicial que conceder reajustes referentes à URP de abril e maio de 1988 na proporção de 7/30 (sete trinta avos) de 16,19 %, incidentes 
sobre a remuneração do mês de abril e, no mesmo percentual, sobre a do mês de maio, não cumulativos, não será impugnada por recurso.” 
(REDAÇÃO ORIGINAL) 
“LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Decreto-lei n.º 2.335, de 12.6.87, e Decreto-lei n.º 2.425, de 7.4.88. 
PRECEDENTES: Supremo Tribunal Federal  RE n.º 145183-1/DF - Tribunal Pleno - (DJ 18.11.94) e RE n.º 146749-5/DF -  Tribunal Pleno - (DJ 
18.11.94).” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
Enunciado n° 2, de 27 de agosto de 1997 (REVOGADO PELO ATO DE 26.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004) 
Enunciado n° 3, de 5 de abril de 2000 (REVOGADO PELO ATO DE 26.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N° 3, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
Enunciado n° 4, de 5 de abril de 2000: “Salvo para defender o seu domínio sobre imóveis que estejam afetados ao uso público Federal, a União não 
reivindicará o domínio de terras situadas dentro dos perímetros dos antigos aldeamentos indígenas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no 
Estado de São Paulo, e desistirá de reivindicações que tenham como objeto referido domínio”. (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004 

 D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituições de 1891 (art. 64), de 1934 (arts. 20, 21 e 129), de 1937 (arts. 36 e 37), de 1946 (arts. 34 e 35), de 1967 (arts. 4° e 5°), 
Emenda Constitucional n° 1, de 1969 (arts. 4° e 5°) e Constituição de 1988 (art. 20); Decreto-lei n° 9.760, de 18.9.1946 (art. 1°) e Medida Provisória 
n° 2.180-35, de 24.8.2001 (art. 17). 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Súmula n° 650; RE nº 219983-3/SP (Plenário). Acórdãos: RE's nos 212251, 226683, 220491, 226601, 
219542, 231646, 231839, RE nº 285098/SP, etc. (Primeira Turma); RE's nos 219983/SP, 197628/SP, 194929/SP, 170645/SP, 179541/SP, 215760/SP, 
166934/SP, 222152/SP, 209197/SP, etc. (Segunda Turma). Superior Tribunal de Justiça: RESP nº 126784/SP (Terceira Turma). 
Enunciado n° 5, de 8 de março de 2001 (REVOGADO PELO ATO DE 26.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N° 4, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
Enunciado n° 6, de 19 de dezembro de 2001: 
“A companheira ou companheiro de militar falecido após o advento da Constituição de 1988 faz jus à pensão militar, quando o beneficiário da 
pensão esteja designado na declaração preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união estável, não afastadas 
situações anteriores legalmente amparadas.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 27.9.2005  D.O.U. DE 28, 29 E 30.9.2005. VER 
TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 27.9.2005  D.O.U. DE 28.9.2005) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 (art. 226); Leis nos 3.765, de 4.5.1960, e 6.880, de 9.12.1980. 
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: Acórdãos nos RESP's nos 246244-PB, 228379-RS, 182975-RN (Quinta Turma); 161979-PE, 181801-CE, 
240458-RN, 31185-MG, 477590-PE e 354424-PE (Sexta Turma). 
Enunciado n° 7, de 19 de dezembro de 2001: 
“A aposentadoria de servidor público tem natureza de benefício previdenciário e pode ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista 
no art. 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente (no caso de militar, desde que haja sido licenciado 
do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente  art.1º da Lei nº 5.315, de 12.9.1967)”. (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 
1º.8.2006  D.O.U. DE 2, 3 E 4.8.2006. VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 1º.8.2006  D.O.U. DE 2.8.2006) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 (art. 53 do ADCT), Lei nº 5.315, de 12.9.1967, e Lei n° 8.059, de 4 .7.1990. 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Acórdãos nos RE's 263911-7/PE, 293214/RN, 358231 e 345442 (Primeira Turma); e 
236902-8/RJ (Segunda Turma). 
Enunciado n° 8, de 19 de dezembro de 2001: 
“O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do beneficio à filha 
mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas 
do primeiro, ou seja, do ex-combatente.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 27.9.2005  D.O.U. DE 28, 29 E 30.9.2005. VER TAMBÉM A 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 27.9.2005  D.O.U. DE 28.9.2005) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 (art. 53 do ADCT); Leis nos 3.765, de 4.5.1960, 4.242, de 17.7.1963, e 8.059, de 4.7.1990. 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Mandado de Segurança nº 21707-3-DF (Tribunal Pleno). Superior Tribunal de Justiça: RESP nº 
492445/RJ (Quinta Turma). 
Enunciado n° 9, de 19 de dezembro de 2001 (REVOGADO PELO ATO DE 26.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N° 5, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
Enunciado n° 10, de 19 de abril de 2002: 
“Não está sujeita a recurso a decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução de título judicial opostos pela 
Fazenda Pública, ressalvadas aquelas que julgarem a liquidação por arbitramento ou artigo, nas execuções de sentenças ilíquidas”. (NR) 
(REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 
19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Código de Processo Civil (arts. 475, inciso I, 520, inciso V, e 585, inciso VI); Lei n° 2.770, de 4.5.56 (art. 3°, com a redação dada pela 
Lei n° 6.071, de 3.7.1974), e Lei n° 9.469, de 10.7.1997 (art. 10). 
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: ERESP's nos 241875/SC, 258097/RS, 233630/RS e 226156-SP (Corte Especial); ERESP nº 226551/PR 
(Terceira Seção); RESP nº 223083/PR (Segunda Turma). 
Enunciado n° 11, de 19 de abril de 2002: 
“A faculdade, prevista no art. 557 do CPC, de se negar seguimento, monocraticamente, a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou dos Tribunais 
Superiores, alcança também a remessa necessária.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER 
TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Código de Processo Civil (arts. 475, 496 e 557). 
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Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: ERESP nº 258881/RS (Corte Especial); RESP nº 190096/DF (Sexta Turma); RESP's nos 205342/SP e 
226621/RS (Primeira Turma); RESP nº 156311/BA (Segunda Turma). 
Enunciado n° 12, de 19 de abril de 2002: 
“É facultado ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas 
Federais da capital do Estado-membro.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER TAMBÉM A 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 (art. 109). 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: RE' nº 285936/RS (Primeira Turma); RE nº 288271/RS, AGRGRE nº 292066 e AGRGRE nº 288271/RS 
(Segunda Turma); RE nº 293246/RS (Tribunal Pleno) e Súmula nº 689. 
Enunciado nº 13, de 19 de abril de 2002: 
“Da decisão judicial que excluir a incidência de multa fiscal sobre a massa falida, não se interporá recurso.” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
“JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 208.107/PR (Primeira Seção); REsp 255.678/SP (Primeira Turma); 
REsp 235.396/SC (Segunda Turma).” (REDAÇÃO ORIGINAL)  
Enunciado nº 14, de 19 de abril de 2002: 
“Da decisão judicial que determinar a incidência da taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, 
nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias, não se interporá recurso.” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
“JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça – AEREsp 199.643/SP (Primeira Seção); REsp 308.176/PR e 267.847/SC (Primeira Turma); 
REsp 205.092/SP (Segunda Turma).” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
Enunciado nº 15, de 19 de abril de 2002: 
“Da decisão judicial que restabelecer benefício previdenciário, suspenso por possível ocorrência de fraude, sem a prévia apuração em processo 
administrativo, não se interporá recurso.” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
“JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RES's nºs 172.869-SP; 172.252-SP; 210.038-SP; 149.205-SP (Quinta Turma); 
RESP´ s nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma).” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
Enunciado n° 16, de 19 de junho de 2002: 
“O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é 
submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado a 
pedido.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 10, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Lei n° 8.112, de 20.12.1990 (arts. 20 e 29) Outros: Informações n° AGU/WM-11/2002, adotadas pelo Advogado- Geral da União e 
encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal com a Mensagem n° 471, de 13.6.2002, do Presidente da República. Jurisprudência: Supremo Tribunal 
Federal - Mandados de Segurança nos 22933/DF, 23577/DF e 24271/DF (Tribunal Pleno). Superior Tribunal de Justiça: Mandado de Segurança nº 
8339/DF (Terceira Seção)  
Enunciado nº 17, de 19 de junho de 2002: 
“Da decisão judicial que determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sem a exigência de garantia posterior ao 
parcelamento regularmente em cumprimento, não se interporá recurso.” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
“JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 95.889/SP, AGREesp nº 247.402/PR (Primeira Turma); REsp nº 227.306/SC, AGA nº 
211.251/PR, AGA nº 310.429/MG (Segunda Turma).” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
Enunciado nº 18, de 19 de junho de 2002: 
“Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído, 
não se interporá recurso.” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
“JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp's nºs 180.771/PR e 202.830/RS (Primeira Seção); AGREesp nº 303.357/RS (Primeira 
Turma); AGREsp nº 255.749/RS (Segunda Turma).” (REDAÇÃO ORIGINAL) 
Enunciado nº 19, de 5 de dezembro de 2002 (REVOGADO PELO ATO DE 1º.8.2006  D.O.U. DE 2, 3 E 4.8.2006. VER A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N° 5, DE 1º.8.2006  D.O.U. DE 2.8.2006) 
Enunciado n° 20, de 27 de dezembro de 2002: 
“Os servidores administrativos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União têm direito ao percentual de 11,98%, relativo à conversão de 
seus vencimentos em URV, no período de abril de 1994 a dezembro de 1996 para os servidores do Poder Judiciário, e de abril de 1994 a janeiro de 
2000, para os servidores do Ministério Público.” (NR) (REDAÇÃO DADA PELO ATO DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26, 27 E 28.7.2004. VER 
TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 19.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 (art. 168); Lei nº 8.880, de 27.5.1994 (art. 22  Medidas Provisórias nos 434/94; 457/94; 482/94); 
Lei nº 9.421, de 24.12.1996; Lei nº 9.953, de 4.1.2000. 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: ADIMC 2321/DF e 2323/DF (Tribunal Pleno); AGRRE 262293-1/DF (Primeira Turma); 
AGRC 338712/DF, 353216-1/DF e 331780-2/DF, AGRRE 297804- 3/RN e 300089-6/RN (Segunda Turma); RE 388508, RE 420162 e AGRRE 
405078 (Decisões monocráticas). Superior Tribunal de Justiça: RESP 203601/DF, 199307/DF e 220040/DF (Quinta Turma); RESP 236848/RN, 
219702/DF, 236829/DF e 517313/PE (Sexta Turma). 
Enunciado n° 21, de 19 de julho de 2004: 
“Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito às gratificações previstas no art. 4º da Lei nº 
9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais.” (VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 
23.7.2004  D.O.U. DE 26.7.2004) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Lei nº 9.266, de 15.3.1996 (art. 4º). Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: RE 236.089/DF e AI nº 222.118/DF. Superior Tribunal de 
Justiça: Mandados de Segurança nos 6.722/DF, 7.494/DF, 6.415/DF e 6.046/DF (Terceira Seção). 
Enunciado nº 22, de 5 de maio de 2006: 
“Não se exigirá prova de escolaridade ou habilitação legal para inscrição em concurso público destinado ao provimento de cargo 
público, salvo se a exigência decorrer de disposição legal ou, quando for o caso, na segunda etapa de concurso que se realize em duas etapas”. 
(VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 
5.5.2006  D.O.U. DE 9.5.2006) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação: Constituição de 1988 ( arts. 5º, XIII, e 37, I e II) e Lei nº 8.112, de 11.12.1990 ( arts. 5º, IV, 7º e 11). 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: MS nº 20.637/DF (DJ de 12.12.1986), ADI nº 1.188/DF (DJ de 20.04.1995) e ADI nº 1.040 (DJ de 
1º.04.2005) - Tribunal Pleno; RE nº 184.425/RS (DJ de 12.06.1998) - Segunda Turma; RMS nº 22.790/RJ (DJ de 12.09.1997), RE(s) nos 
423.752/MG (DJ de 10.09.2004) e 392.976/MG (DJ de 08.10.2004) - Primeira Turma; e as Decisões monocráticas nos AI(s) nos 194.768/DF (DJ de 
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29.02.2000), 471.917/SP (DJ de 11.05.2004), 481.243/SP (DJ de 21.06.2004), 462.883/SP (DJ de 30.06.2004), 474.254/SP (DJ de 26.08.2004) e 
485.888/SP (DJ de 08.09.2004). Superior Tribunal de Justiça: Enunciado 266 da Súmula do STJ; REsp(s) nos 131.340/MG (DJ de 02.02.1998) e 
173.699/RJ (DJ de 19.04.1999), AgRg no Ag nº 110.559-DF (DJ de 13.09.1999), RMS nº 10.764/MG (DJ de 04.10.1999), EDcl no AgRg no AI nº 
397.762/DF (DJ de 04.02.2002), RMS nº 12.763/TO (DJ de 07.10.2002), REsp(s) nos 532.497/SP (DJ de 19.12.2003) e 527.560 (DJ de 14.06.2004) - 
Quinta Turma; RMS(s) nos 9.647/MG (DJ de 14.06.1999), 15.221/RR (DJ de 17.02.2003) e 11.861/TO (DJ de 17.05.2004) - Sexta Turma; MS(s) nos 
6.200/DF (DJ de 28.06.1999), 6.559/DF (DJ de 26.06.2000), 6.855 (DJ de 18.09.2000), 6.867/DF (DJ de 18.09.2000), 6.742/DF (DJ de 26.03.2001) e 
6.479/DF (DJ de 28.06.2001) - Terceira Seção. 
Enunciado nº 23, de 6 de outubro de 2006: 
“É facultado a autor domiciliado em cidade do interior o aforamento de ação contra a União também na sede da respectiva Seção Judiciária (capital 
do Estado-membro).” (VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 6.10.2006  D.O.U. DE 9.10.2006) 
REFERÊNCIAS: 
Legislação pertinente: Constituição Federal: arts. 109, § 2º, e 110. 
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: RE 233.990/RS (DJ de 1.3.2002), AgRg no RE 364.465/RS (DJ de 15.8.2003), RE 451.907/PR (DJ de 
28.4.2006) e Decisão monocrática no RE 453.967/RS (DJ de 8.9.2005).  
II  A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei 
Complementar n° 73, de 1993, nestes incluída a Procuradoria-Geral Federal.  
III  Esta consolidação deve ser publicada no Diário Oficial da União, por três dias consecutivos. 
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
 
 
 


