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L E I S   

01. LEI Nº 10.941 DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 16.9.2004, Seção 1, p. 1). Altera os itens II e III do Anexo VII da 
Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Os itens II e III do Anexo VII da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
“II. .......................................................................................................................................................................................... 
2) Poder Judiciário 
I. Supremo Tribunal Federal 
Limite de R$ 4.649.467,00 destinados ao provimento de até 305 cargos e funções vagos, criados ou transformados. 
.....................................................................................................................................................................................” (NR) 
“III. ......................................................................................................................................................................................... 
2) Poder Judiciário 
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Limite global de R$ 902.132.102,00, dos quais R$ 735.813.347,00 destinados à continuidade da reestruturação de que 
trata a Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, e, R$ 166.318.755,00 à elevação do percentual da Gratificação de 
Atividade Judiciária de que trata esta mesma Lei, sendo: 
Supremo Tribunal Federal  R$ 13.717.129,00 
Superior Tribunal de Justiça  R$ 32.229.203,00 
Justiça Federal  R$ 238.688.386,00 
Justiça Militar  R$ 12.877.090,00 
Justiça Eleitoral  R$ 119.632.548,00 
Justiça do Trabalho  R$ 429.358.448,00 
Justiça do DF e Territórios  R$ 55.629.298,00.” (NR) 
Art. 2º O limite a que se refere o item III.4 do Anexo VII da Lei nº 10.837, de 2004, fica ampliado em R$ 
584.552.809,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e nove reais). 
Art. 3º Fica incluída a carreira militar das Forças Armadas dentre as relacionadas no item III.4 do Anexo VII da Lei nº 
10.837, de 2004. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 15 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 
02. LEI Nº 10.944, DE 16 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 17.9.2004, Seção 1, p. 2). 
Altera o art. 8º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º, renumerando-se o 
atual parágrafo único para § 2º: 
“Art. 8º .................................................................................................................................................................................. 
§ 1º O percentual da GAJ será gradualmente elevado de 12% (doze por cento) para 30% (trinta por cento), como segue: 
I - de 1º de julho de 2004 até 31 de outubro de 2005, o valor da GAJ corresponderá a 20% (vinte por cento) do 
vencimento básico do servidor; 
II - a partir de 1º de novembro de 2005, a GAJ representará 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor. 
§ 2º Os servidores retribuídos pela remuneração da Função Comissionada e do Cargo em Comissão, constantes dos 
Anexos IV e V desta Lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que 
trata este artigo.” (NR)  
Art. 2º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos 
órgãos do Poder Judiciário da União. 
Art. 3º A implementação desta Lei observará o disposto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 16 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 
03. LEI Nº 10.948, DE 16 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 17.9.2004, Seção 1, pp. 4-22).Abre aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no 
valor global de R$ 2.180.400.447,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. EXCERTOS 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), 
em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 
2.180.400.447,00 (dois bilhões, cento e oitenta milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), para 
atender às programações constantes do Anexo desta Lei.  
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União de 2003. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 16 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 
UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 
 
ANEXO  CRÉDITO SUPLEMENTAR 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.197 5

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

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO  
E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
O 
D 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR  

 
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO  32.335.580
 

  OPERAÇÕES ESPECIAIS 

09 272 0089 0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES – SERVIDORES CIVIS 

      
 
 
32.335.580 

09 272 0089 0181 0001 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES – SERVIDORES CIVIS - NACIONAL

      
32.335.580 

   S 1 1 90 0 351 32.335.580 
 
0750 – APOIO ADMINISTRATIVO 53.805.597
 

  ATIVIDADES 

11 122 0750 2000 ADMINISTRACAO DA UNIDADE  

      
 
 
53.805.597 

11 122 0750 2000 0001 ADMINISTRACAO DA UNIDADE - 
NACIONAL 

      
53.805.597 

   F 1 1 90 0 300 53.805.597 
 

TOTAL – FISCAL 53.805.597 
TOTAL – SEGURIDADE 32.335.580 
TOTAL – GERAL  86.141.177 

 
04. LEI Nº 10.953, DE 27 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 28.9.2004, Seção 1, p. 1). Altera o art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 

de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar  
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º desta Lei, bem como 
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para 
fins de  amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de 
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, 
observadas as normas editadas pelo INSS. 
................................................................................................................................................................................................ 
§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo 
restringe-se à: operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo 
segurado; e 
II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor 
nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos 
contratados pelo segurado. 
§ 3º É vedado ao titular de benefício que realizar qualquer das operações referidas nesta Lei solicitar a alteração da 
instituição financeira pagadora, enquanto houver saldo devedor em amortização. 
................................................................................................................................................................................................ 
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por 
cento) do valor dos benefícios. 
§ 6º A instituição financeira que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido no § 5º deste artigo perderá 
todas as garantias que lhe são conferidas por esta Lei." (NR) 
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Amir Lando 
 

D E C R E T O S  

05. DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 10.9.2004, Seção 1, p. 4). Abre ao Orçamento da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 44.344.971,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista a autorização contida no art. 5o, inciso III, da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, 
DECRETA : 
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 44.344.971,00 (quarenta e quatro milhões, 
trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais), para atender às programações indicadas no Anexo 
deste Decreto. 
Art. 2o Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de arrecadação das 
Contribuições para os Programas PIS/PASEP. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 9 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 
UNIDADE : 38901 – FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  
 
ANEXO  CRÉDITO SUPLEMENTAR 
 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$ 1,00 
 

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO  
E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
O 
D 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR  

 
0099 – INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 25.701.492
 

  ATIVIDADES 

11 333 0099 2550 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E 
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

      

 
 
24.926.492 

11 333 0099 2550 0001 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIAÇÃO 
DE MAO-DE-OBRA - NACIONAL 

      
24.926.492 

   S 3 2 30 0 140 907.312 

   S 3 2 90 0 140 21.453.945 

   S 4 2 30 0 140 181.463 

   S 4 2 90 0 140 2.383.772 

11 571 0099 4812 PESQUISAS SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO - 
PED 

      775.000 

11 571 0099 4812 0001 PESQUISAS SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO – 
PED – NACIONAL 

      775.000 

   S 3 2 50 0 140 775.000 
 
0101 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 18.643.479
 

  ATIVIDADES 
       

 
8.643.479 
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11 333 0101 4725 
QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E INCREMENTO 
DA RENDA 

11 333 0101 4725 0001 
QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E INCREMENTO DA 
RENDA - NACIONAL 

      
8.643.479 

   S 3 2 30 0 140 4.321.739 

   S 3 2 40 0 140 2.593.044 

   S 3 2 50 0 140 1.728.696 

11 333 0101 4728 

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES 
BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES DO SISTEMA 
PÚBLICO DE EMPREGO E DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

      

10.000.000 

11 333 0101 4728 0001 

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES 
BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO 
DE EMPREGO E DE ECONOMIA SOLIDÁRIA – 
NACIONAL 

      

10.000.000 

   S 3 2 30 0 140 5.000.000 

   S 3 2 40 0 140 3.000.000 

   S 3 2 50 0 140 2.000.000 
 

TOTAL – FISCAL 0 
TOTAL – SEGURIDADE  44.344.971 
TOTAL – GERAL  44.344.971 

 
06. DECRETO N.º 5213 DE 24 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 27.9.2004, Seção 1, pp. 1-2). Altera a redação do art. 11 do 

Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamenta o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 
dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providências. 

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. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
DECRETA: 
Art. 1º O art. 11 do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 11. As cessões ou requisições que impliquem reembolso pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, à exceção da Presidência e da Vice-
Presidência da República, somente ocorrerão para o exercício de : 
I - cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, e de Natureza Especial ou 
equivalentes; e  
II - cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 3, ou equivalente, destinado a 
chefia de superintendência, de gerência regional, de delegacia, de agência ou de escritório de unidades descentralizadas 
regionais ou estaduais.  
................................................................................................................................................................................................ 
§ 2º O reembolso de que trata o inciso III do art. 1º contemplará, tão-somente, as parcelas de natureza permanente, 
inclusive vantagens pessoais, decorrentes do cargo efetivo ou emprego permanente, nos órgãos ou entidades cedentes e, 
ainda, as parcelas devidas em virtude de cessão, neste último caso quando instituídas em contrato de trabalho ou 
regulamento de empresa pública ou sociedade de economia mista até 31 de dezembro de 2003.” (NR) 
§ 3º A limitação contida no caput deste artigo não se aplica às cessões de empresas públicas e sociedades de economia 
mista a partir da data que deixaram de receber recursos do Tesouro Nacional para custear sua folha de pagamento de 
pessoal, cujos empregados, na mesma data, independentemente do exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS: 
I - estejam em atividade em órgão da Administração Federal direta, autárquica e fundacional; ou 
II - tenham respectivo processo de cessão em andamento.  
§ 4º Na hipótese do inciso I do § 3º, os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento do disposto neste 
Decreto deverão ser iniciados no prazo máximo de sessenta dias a partir da data em que cessou o recebimento de 
recursos do Tesouro Nacional.” (NR) 
Art. 2º No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista que deixaram de receber recursos do Tesouro 
Nacional para custear as respectivas folhas de pagamento de pessoal no exercício-financeiro de 2004, o prazo para o 
início dos procedimentos administrativos necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto será de sessenta dias a 
contar da data de publicação deste Decreto. 
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Art. 3o Ficam convalidados os atos praticados nas cessões já realizadas, em caso de defeito decorrente de mera 
irregularidade formal afastada por este Decreto, ou que por ele estejam autorizados, observado o disposto no art. 55 da 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
Parágrafo único. A convalidação abrange os reembolsos realizados em consonância com o disposto no § 2º do art. 11 do 
Decreto nº 4.050, de 2001, com a redação dada pelo art. 1º deste Decreto.  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 24 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 

P O R T A R I A S  

07. PORTARIA CONJUNTA Nº 05 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 
29.9.2004, Seção 1, p. 66). 

OS PRESIDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO 
DA JUSTIÇA FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 
70 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, bem como o contido na mensagem n° 625 do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, resolvem:  
Art. 1º Ficam limitados aos valores constantes do Anexo a esta Portaria o empenho e a movimentação financeira de 
dotações orçamentárias consignadas aos Órgãos do Poder Judiciário na Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NELSON JOBIM - Presidente do Supremo Tribunal Federal 
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
Ministro EDSON VIDIGAL - Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
Ministro VANTUIL ABDALA - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Ministro Alte. Esq. JOSÉ JULIO PEDROSA - Presidente do Superior Tribunal Militar 
Desembargador JOSÉ JERONYMO BEZERRA DE SOUZA - Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios 
ANEXO 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 

R$1,00
Órgão Dotação Inicial  Saldo Contingenciado 

Mensagem nº 625/PR  
Limite de Empenho e 
Movimentação Financeira

10.000  Supremo Tribunal Federal  85.209.000  501.279  84.707.721 
11.000  Superior Tribunal de Justiça  84.262.500  453.906  83.808.594 
12.000  Justiça Federal  687.059.470  4.566.410  682.493.060 
13.000  Justiça Militar  25.010.510  150.865  24.859.645 
14.000  Justiça Eleitoral  859.611.003  1.346.745  858.264.258 
15.000  Justiça do Trabalho  596.461.794  4.705.415  591.756.379 
16.000  Justiça do DF e Territórios  103.523.000  573.951  102.949.049 
Total  2.441.137.277  12.298.571  2.428.838.706 
 
08. PORTARIA Nº 055 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 

DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 80/2004). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de 
Pelotas,  no período 21 de setembro a 17 de dezembro de 2004, e dá outras providências.   

O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO os dados estatísticos existentes junto a esta Corregedoria Regional  relativos 
ao movimento processual anual, forma de organização das respectivas pautas, prazo  para inauguração da audiência a 
partir do ajuizamento da ação e prazo para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos processos naquela 
unidade judiciária; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da CLT, relativamente 
aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos prazos referidos 
anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o número de 
processos em fase de execução em tramitação naquela unidade judiciária, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de Pelotas,  nos dias 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30.9, 11, 
13, 14, 18, 19, 20 e 21.10, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 29 e 30.11, 01, 02, 13, 14, 15 e 16.12.2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar, como Juiz-Auxiliar, nas datas 
especificadas; 
III – Em decorrência do regime instituído, são estabelecidas as seguintes metas: 
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1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 4189 (dados do mês de 
julho/2004). 
IV – Ao final do período em que instituído o regime de Juiz-Auxiliar, haverá avaliação, por parte desta Corregedoria 
Regional, dos resultados obtidos;  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 06 de setembro de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
09. PORTARIA Nº 056 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 

DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 80/2004). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 2ª Vara do Trabalho de 
Pelotas, no período 21 de setembro a 17 de dezembro de 2004, e dá outras providências.   

O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO os dados estatísticos existentes junto a esta Corregedoria Regional  relativos 
ao movimento processual anual, forma de organização das respectivas pautas, prazo  para inauguração da audiência a 
partir do ajuizamento da ação e prazo para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos processos naquela 
unidade judiciária; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da CLT, relativamente 
aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos prazos referidos 
anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o número de 
processos em fase de execução em tramitação naquela unidade judiciária, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 2ª Vara do Trabalho de Pelotas,  nos dias 21, 22 e 23.9, 04, 05, 06, 07,  11, 
13, 14, 25, 26, 27 e 28.10, 03, 04, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25.11, 06, 07, 09,  13, 14, 15 e 16.12.2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto para atuar, como Juiz-Auxiliar, nas datas 
especificadas; 
III – Em decorrência do regime instituído, são estabelecidas as seguintes metas: 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 2300 (dados do mês de 
julho/2004). 
IV – Ao final do período em que instituído o regime de Juiz-Auxiliar, haverá avaliação, por parte desta Corregedoria 
Regional, dos resultados obtidos;  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 06 de setembro de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
10. PORTARIA Nº 057 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 

DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 80/2004). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 3ª Vara do Trabalho de 
Pelotas, no período 21 de setembro a 17 de dezembro de 2004, e dá outras providências.   

O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO os dados estatísticos existentes junto a esta Corregedoria Regional  relativos 
ao movimento processual anual, forma de organização das respectivas pautas, prazo  para inauguração da audiência a 
partir do ajuizamento da ação e prazo para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos processos naquela 
unidade judiciária; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da CLT, relativamente 
aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos prazos referidos 
anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o número de 
processos em fase de execução em tramitação naquela unidade judiciária, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 3ª Vara do Trabalho de Pelotas,  nos dias 27, 28, 29 e 30.9, 04, 05, 06, 07, 
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28.10, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 29 e 30.11, 01, 02,  06, 07 e 09.12.2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar, como Juiz-Auxiliar, nas datas 
especificadas; 
III – Em decorrência do regime instituído, são estabelecidas as seguintes metas: 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
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Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1668 (dados do mês de 
julho/2004). 
IV – Ao final do período em que instituído o regime de Juiz-Auxiliar, haverá avaliação, por parte desta Corregedoria 
Regional, dos resultados obtidos;  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 06 de setembro de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
11. PORTARIA Nº 058 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 17 

DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 81/2004). Institui regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de 
Bagé,  no período de 21 de setembro a 17 de dezembro de 2004, e dá outras providências.   

O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO os dados estatísticos existentes junto a esta Corregedoria Regional  relativos 
ao movimento processual anual, forma de organização das respectivas pautas, prazo  para inauguração da audiência a 
partir do ajuizamento da ação e prazo para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos processos naquela 
unidade judiciária; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da CLT, relativamente 
aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos prazos referidos 
anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de Bagé (Sede), nos dias 21, 22, 28 e 29.9, 05, 06, 07, 13, 
19, 20, 21, 26 e 27.10, 03, 10, 11, 17, 23, 24 e 25.11, 01, 02 e 16.12.2004; 
II – Na Sede (Bagé), o regime instituído implicará na organização e realização de uma segunda pauta, no turno da 
manhã, nas datas especificadas no item I. A pauta deverá conter número não inferior a 06 (seis) audiências inaugurais 
relativas a processos do rito ordinário, 04 (quatro) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução 
e 02 (duas) audiências relativas a processos sujeitos ao rito sumaríssimo, cujo atendimento caberá ao Juiz do Trabalho 
Substituto especialmente designado para tal fim. 
III – No Posto de Dom Pedrito não haverá necessidade de abertura de pautas extraordinárias durante o regime de Juiz-
Auxiliar, uma vez que os prazos para a marcação das audiências de processos do rito ordinário e sujeitos ao rito 
sumaríssimo estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Corregedoria Regional. As pautas ordinárias do Posto de 
Dom Pedrito deverão conter número não inferior a 06 (seis) audiências inaugurais relativas a processos do rito 
ordinário,  04 (quatro) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 03 (três) audiências 
relativas a processos sujeitos ao rito sumaríssimo. 
IV – A pauta normal, atendida pelo Juiz Titular ou Juiz Substituto no exercício da titularidade, será realizada em, no 
mínimo, 04 (quatro) dias da semana, mantendo-se o número de audiências (iniciais do rito ordinário, prosseguimentos 
do rito ordinário e sujeitos ao rito sumaríssimo) que atualmente vêm  sendo marcadas, independentemente das Cartas 
Precatórias a serem cumpridas.  
V – As pautas do Posto de Dom Pedrito serão atendidas exclusivamente pelo Juiz Titular, ou, na ausência deste, pelo 
Juiz Substituto no exercício da titularidade. 
VI – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou Juiz 
Substituto no exercício da titularidade. Nos dias em que houver regime de Juiz-Auxiliar, os despachos de expediente, 
quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VII– Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 17 de setembro de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
12. PORTARIA Nº 87 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 25 DE AGOSTO DE 

2004. (DJU 03.9.2004, Seção 1, p. 885).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 01/09 a 30/09/2004. 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
 

DIA/MÊS  TURMA  PROCURADOR 
01/09/2004  2ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
01/09/2004  3ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
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01/09/2004  6ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
01/09/2004  7ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
02/09/2004  4ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
02/09/2004  5ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
03/09/2004  SDI-I  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
08/09/2004  6ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
09/09/2004  1ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
09/09/2004  4ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
09/09/2004  5ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
09/09/2004  7ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
09/09/2004  8ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
15/09/2004  2ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
15/09/2004 3ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
15/09/2004 6ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
15/09/2004 7ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
16/09/2004  1ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
16/09/2004  4ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
16/09/2004  5ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
16/09/2004  8ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
17/09/2004  SDI-II Dra.  Denise Maria Schellenberger 
22/09/2004  2ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
22/09/2004  3ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
22/09/2004  6ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
22/09/2004 7ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
23/09/2004  1ª Turma  Dr. Philippe Gomes Jardim 
23/09/2004  4ª Turma  Dra. Rubia Vanessa Canabarro 
23/09/2004  5ª Turma  Dra. Paula Rousseff Araujo 
23/09/2004  8ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
24/09/2004  OES  Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
27/09/2004  SDC  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
29/09/2004  2ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
29/09/2004  3ª Turma  Dr. Eduardo T. Cesar dos Santos 
29/09/2004  6ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
29/09/2004  7ª Turma  Dr. Evandro Paulo Brizzi 
30/09/2004  1ª Turma  Dr. Leandro Araújo 
30/09/2004  4ª Turma  Dr. Evandro Paulo Brizzi 
30/09/2004  5ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
30/09/2004  8ª Turma Dr. Eduardo T. Cesar dos Santos 

 
13. PORTARIA Nº 92 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 6 DE SETEMBRO DE 

2004. (DJU 17.9.2004, Seção 1, p. 846).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho de atuar na audiência de instrução em processos de dissídio 
coletivo, dia 22/09/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida 
audiência o Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83º, inciso II, VII e IX, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que o 
Procurador ora designado, atue na audiência de instrução, acompanhando-a até o encerramento, ficando responsável 
também, na eventual prorrogação, antecipação ou adiamento da mesma. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
14. PORTARIA Nº 93 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 13 DE SETEMBRO DE 

2004. (DJU 16.9.2004, Seção 1, p. 544).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. Jaime Antônio Cimenti de atuar na sessão de julgamento da 5ª Turma do dia 30/09/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, face à não-confirmação da referida sessão pelo Tribunal. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
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15. PORTARIA Nº 95 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2004. (DJU 27.9.2004, Seção 1, p. 570).  

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho de atuar na sessão de julgamento da SDC do dia 27/09/2004, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Paulo Eduardo 
Pinto de Queiroz; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83º, inciso II, VII e IX, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que o 
Procurador ora designado, atue na sessão de julgamento, acompanhando-a até o encerramento, ficando responsável 
também, na eventual prorrogação, antecipação ou adiamento da mesma. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
16. PORTARIA Nº 102 DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 10 DE 

SETEMBRO DE 2004. (DOU 14.9.2004, Seção 1, p. 28-29).  
A SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo inciso VII, do Art. 4º, do Capítulo III, Seção I, do Decreto 4.818 de 26/08/2002, e 
Considerando a necessidade de estabelecer as diretrizes gerais para a condução do Projeto de Implementação do Novo 
Modelo de Gestão do INSS, aprovado pela Resolução Nº 8 do Comitê de Gestão Estratégica da Previdência Social - 
CGEPS, publicada no DOU de 30/07/04, resolve : 
Art. 1º Editar o Termo de Execução Para Implementação do Novo Modelo de Gestão do INSS, anexo a esta portaria, 
estabelecendo os papéis e responsabilidades das três Instituições que compõem o Sistema Previdenciário. 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
LIEDA AMARAL DE SOUZA 

ANEXO 
TERMO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO INSS 

1. CONTEÚDO 
Este Termo de Execução estabelece papéis e responsabilidades, das três Instituições que compõem o Sistema 
Previdenciário, na execução dos trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito da implementação do NOVO MODELO 
DE GESTÃO DO INSS, conforme disposto na Resolução n° 8, do Comitê de Gestão Estratégica da Previdência Social, 
de 25 de agosto de 2004. 
A resolução do Comitê por iniciar o processo de desenvolvimento dos novos sistemas de informações, previstos no 
âmbito do NMG, abrange a viabilização de todas as ações necessárias à implementação dos mesmos, sejam elas 
relativas a processos, pessoas ou Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, devendo as mesmas serem 
contempladas pelas estruturas abaixo: 
2. ESTRUTURAS ENVOLVIDAS NO PROJETO: 
Neste contexto, a execução do Projeto de Implementação do Novo Modelo de Gestão -PINMG; deverá envolver as 
seguintes unidades, com as respectivas responsabilidades descritas a seguir: 
2.1. COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGEPS 
Compete ao Comitê de Gestão Estratégica da Previdência Social - CGEPS, de acordo com o disposto no art. 20 do 
Decreto 4.818/03 decidir sobre questões estratégicas que impactam o PINMG, sejam elas de natureza tecnológica ou do 
negócio da Previdência Social, tendo como órgão de assessoramento a Assessoria Especial de Tecnologia e Informação 
- AETI. 
2.2. SECRETARIA-EXECUTIVA DO MPS 
Na qualidade de Diretora do Programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social - 
PROPREV, será responsável pelo alinhamento entre as diretrizes do Programa e o PINMG, tendo como órgão de 
assessoramento a Unidade de Coordenação de Projetos - UCP. 
Considerando a abrangência da Projeto, que envolverá diretamente todo o Sistema Previdenciário, a Secretaria-
Executiva será responsável por conduzir o processo de Gestão da Mudança. 
2.3.ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MPS - AETI: 
A AETI terá as seguintes atribuições no âmbito do Projeto:  
- Acompanhar e supervisionar a execução do Projeto de Implementação do Novo Modelo de Gestão - PINMG; 
- Avaliar as propostas encaminhadas pela Diretoria Colegiada, de desenvolvimento, alterações significativas ou 
mudanças de requisitos do Projeto, quando as mesmas estiverem relacionadas a componentes de TIC ou sistemas, 
objetivando o assessoramento ao CGEPS, nos casos em que este tenha que deliberar; 
- Avaliar os relatórios de evolução dos trabalhos encaminhados pela Coordenação do Projeto, informando à Secretaria-
Executiva e ao CGEPS sobre o andamento do Projeto; 
- Garantir o cumprimento dos direcionadores estratégicos de TIC constantes do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - PDTI; 
- Participar dos processos de definição dos objetos das licitações, conduzidos pela Coordenação do Projeto; 
- Emitir parecer técnico sobre os requisitos de tecnologia adotados no Projeto, para subsidiar a tomada de decisão por 
parte da Secretaria-Executiva ou CGEPS. 
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2.4.DIRETORIA COLEGIADA DO INSS: 
A Diretoria Colegiada terá as seguintes atribuições no âmbito do Projeto: 
- Viabilizar a criação da Coordenação de Projeto no âmbito do INSS, para implementação do Novo Modelo de Gestão - 
NMG;  
- Indicar os representantes das Diretorias e da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI para 
composição da Coordenação do Projeto de Implementação do Novo Modelo de Gestão - PINMG, inclusive o seu 
Coordenador-Geral; 
- Indicar um servidor de cada área técnica do INSS para compor o Comitê Técnico de Gerenciamento; 
- Indicar um ou mais servidores de cada área técnica para participar da elaboração dos produtos e serviços do Projeto; 
- Indicar um ou mais servidores de cada área técnica do INSS para atuarem como líder de frente de implementação, 
considerando os Macroprocessos, Processos de Apoio ou Processos Integradores vinculados às suas respectivas áreas; 
- Propor para aprovação junto ao CGEPS os macro-processos, processos integradores ou de apoio prioritários, 
considerando as necessidades de antecipação de resultados da Autarquia; 
- Decidir sobre pressupostos técnicos e administrativos dos serviços a serem realizados, que exijam a produção de 
consensos entre interesses não necessariamente convergentes. 
- Decidir sobre alterações significativas ou mudanças de requisitos supervenientes durante a execução do Projeto, 
validando junto à AETI quando as mesmas estiverem relacionadas aos componentes de TIC ou sistemas. 
- Decidir sobre a aceitação final dos produtos, após os mesmos terem recebido parecer técnico; 
- Aprovar novos produtos propostos ou mudanças significativas nos requisitos de produtos já existentes, após parecer 
técnico; 
- Apreciar os relatórios de evolução dos trabalhos a serem encaminhados pelo coordenador-geral do Projeto, 
informando ao CGEPS, a Secretaria-Executiva e a AETI sobre o andamento do mesmo. 
- Assegurar o total comprometimento e colaboração das instâncias dirigentes, gerenciais e operacionais do INSS, 
solucionando possíveis impasses e tomando as medidas corretivas, quando for o caso. 
- Decidir em caráter final pela solução de impasses e problemas que não possam ser solucionados nas instâncias 
inferiores de gerenciamento do projeto. 
2.5.EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV: 
Empresa Pública responsável pela viabilização de tecnologias de informática e pela prestação de serviços de 
processamento e tratamento de informações no âmbito da Previdência Social. A Coordenação do Projeto do INSS 
definirá a forma da participação da DATAPREV no Projeto, por meio de contratação específica, seguindo as diretrizes 
abaixo: 
- Garantir a sustentação dos atuais sistemas de informação e componentes de TIC da Previdência Social, incluindo a 
interoperabilidade com os novos sistemas desenvolvidos no âmbito do Projeto; 
- Instalar e implantar a infra-estrutura de hardware e software definida no âmbito do Projeto de Implementação do Novo 
Modelo de Gestão - PINMG; 
- Garantir a implementação, produção e manutenção dos novos sistemas de informação e componentes de TIC, 
desenvolvidos ou adquiridos durante o Projeto; 
2.6. CORDENAÇÃO DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO 
A Coordenação do Projeto será composta por três instâncias de gerenciamento a saber: 
2.6.1. Gerência Geral do Projeto  
O Gerente Geral do Projeto terá as seguintes atribuições:  
- Gerenciar o Projeto nos moldes do PMI - Project Management Institute assegurando o desenvolvimento do mesmo 
dentro dos prazos, qualidade e orçamentos planejados; 
- Elaborar relatórios periódicos posicionando a Diretoria Colegiada quanto ao Gerenciamento do Projeto, nos moldes do 
PMI, abordando no mínimo os seguintes itens: prazo, custo, qualidade, riscos e integração. 
- Coordenar o Projeto em sua totalidade, incluindo a coordenação das diversas frentes de implementação; 
- Preparar, os editais, bem como conduzir os processos de contratação dos recursos tecnológicos. A AETI deverá 
participar das definições sempre que houver componentes de TIC envolvidos nos objetos contratados; 
- Elaborar uma proposta de contratação de serviços da DATAPREV, para dar consultoria no desenvolvimento e/ou 
desenvolver os novos sistemas, bem como suportar o novo ambiente computacional definido no escopo do Projeto; 
- Desenvolver um Plano de Capacitação, compatível com o Plano de Gestão de Mudanças conduzido pela Secretaria 
Executiva, incluindo também o treinamento necessário para que os técnicos da DATAPREV possam assumir a 
manutenção dos novos sistemas;  
2.6.2.Comitê Técnico de Gerenciamento do Projeto  
O Comitê Técnico de Gerenciamento do Projeto será composto por um representante de cada área técnica do INSS, 
tendo como órgão de assessoramento a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI do INSS, e terá as 
seguintes atribuições: 
- Definir as metodologias que serão empregadas no desenvolvimento dos produtos e serviços, garantindo o alinhamento 
entre processos, pessoas e tecnologia e utilizando ajuda externa, quando necessário; 
- Definir os requisitos técnicos dos produtos e serviços a serem desenvolvidos no âmbito do Projeto garantindo o 
alinhamento entre processos, pessoas e tecnologia, de acordo com os direcionadores do NMG e do PDTI, e com as 
diretrizes expedidas pelo CGEPS, AETI e Diretoria Colegiada; 
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- Acompanhar o desenvolvimento dos produtos e serviços, garantindo que os mesmos estão sendo construídos conforme 
requisitos especificados; 
- Definir, a partir dos direcionadores estratégicos constantes do NMG e do PDTI, ou estabelecidos pela AETI, a infra-
estrutura para suportar os novos sistemas de informação; 
- Elaborar documento técnico para subsidiar o aceite dos produtos e serviços por parte do Gerente do Projeto; 
- Elaborar relatórios periódicos para posicionar as áreas técnicas do INSS em relação aos requisitos técnicos utilizados 
ao desenvolvimento dos produtos e serviços; 
- Definir os requisitos técnicos e objetos a serem contratados; 
- Definir as competências necessárias ao desenvolvimento do Projeto para subsidiar a construção do plano de 
capacitação;  
2.6.3.Líder de frente de implementação 
Para cada Macroprocesso, Processo de Apoio e Processo Integrador a ser implementado, deverá ser definido um Líder 
de frente de implementação que terá as seguintes atribuições: 
- Gerenciar a frente de implementação nos moldes do PMI - Project Management Institute assegurando o 
desenvolvimento do mesmo dentro dos prazos, qualidade e orçamentos planejados; 
- Elaborar relatórios periódicos posicionando o Coordenador Geral do Projeto e as áreas técnicas responsáveis pelo 
Macroprocesso, Processo de Apoio ou Processo Integrador quanto ao Gerenciamento da frente de implementação, nos 
moldes do PMI, abordando no mínimo os seguintes itens: prazo, custo, qualidade, riscos e integração. 
- Identificar quais os requisitos de processos, capacitação e sistemas de informação necessários à implementação do 
Macroprocesso, Processo de Apoio ou Processo Integrador; 
- Identificar o quantitativo e perfil da equipe necessários à implementação do Macroprocesso, Processo de Apoio ou 
Processo Integrador; 
- Gerenciar as equipes ou grupos de trabalho estabelecidos para a implementação do Macroprocesso, Processo de Apoio 
ou Processo Integrador; 
- Desenvolver os produtos e serviços necessários à implementação do Macroprocesso, Processo de Apoio ou Processo 
Integrador. 
 
17. PORTARIA Nº 171 DA CASA CIVIL, DE 16 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 20.9.2004, Seção 1, p. 7). Estabelece a 

periodicidade mensal para as assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça. 
O DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA NACIONAL, no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 5º do 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 43, de 8 de novembro de 2002, do Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, resolve: 
Art 1º Estabelecer a periodicidade mensal para as assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça, de no 
mínimo doze exemplares, em sua versão impressa, ficando mantidas a trimestralidade, semestralidade e anualidade já 
adotadas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA 
 
18. PORTARIA  Nº  219  DA  ADVOCACIA-GERAL  DA  UNIÃO,  DE  31  DE  AGOSTO  DE  2004.  (DOU 06.9.2004, 

Seção 1, p. 6). 
A PROCURADORA-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 
da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e tendo em vista o contido no Processo nº 00407.000731/2004-14, resolve : 
Art. 1º A representação judicial da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho-
FUNDACENTRO, nas ações que esta seja parte ou de qualquer forma interessada, perante a Justiça Federal - Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Justiça do Trabalho da 1ª instância 
no Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, 
passa a ser exercida pela Procuradoria Regional Federal - 4ª Região. 
Art. 2º Cabe ao responsável pela Procuradoria Regional Federal 4ª Região, nos termos da Portaria nº 384, de 31 de julho 
de 2003, designar Procurador Federal ali em exercício para acompanhar as ações correspondentes à representação de 
que trata o art.1º. 
Art. 3º Determinar que, no caso de interposição de eventuais recursos, seja efetuada a imediata comunicação à 
Procuradoria Geral Federal da subida do processo, para fins de acompanhamento junto ao Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. 
CÉLIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO 
 
19. PORTARIA Nº 471 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 06 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 

09.9.2004, Seção 1, p. 231). Disciplina o serviço de atendimento ao público e a prestação de informações sobre a 
tramitação de processos no âmbito da Secretaria de Relações de Trabalho. 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve: 
Art. 1º As informações sobre o andamento de processos relativos ao registro sindical serão prestadas exclusivamente 
por meio: 
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I - do balcão de atendimento ao público da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT; 
II - da Ouvidoria-Geral do MTE; 
III - da internet, no endereço eletrônico www.mte.gov.br/Menu/Empregador/CNES; 
IV - de carta endereçada à SRT - Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Sede, sala 449, Brasília-DF, CEP: 
70059-900; ou 
V - do e-mail: ouvidoriasrt@mte.gov.br 
§ 1º No balcão de atendimentos da SRT serão prestados exclusivamente os serviços de vistas de processos e solicitação 
de fotocópias, quando autorizadas por lei, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 
§ 2º A Ouvidoria-Geral do MTE atenderá ao público de terça à quinta-feira, das 8h às 16h, para prestar informações 
sobre tramitação de processos e responder às solicitações apresentadas por escrito, que dispuserem sobre: 
I - reclamações referentes à tramitação dos processos de pedido de registro sindical e de alteração estatutária na SRT; e 
II - outras informações não disponíveis no endereço eletrônico. 
§ 3º Não serão prestadas informações por telefone. 
Art. 2º O acesso às dependências internas da SRT é restrito aos servidores e aos prestadores de serviço da área, ficando 
vedada a presença do visitante não autorizado, para qualquer finalidade. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
20. PORTARIA Nº 513 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 27 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 

28.9.2004, Seção 1, p. 114). Regulamenta o disposto no art. 4º, § 8º, inciso III da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, 
que institui a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA. 

O MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, no exercício da competência prevista no art. 87, inciso II da 
Constituição Federal e em observância ao disposto no art. 4º, § 8º, inciso III da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004; 
resolve: 
Art. 1º Farão jus à GIFA, calculada com base nas regras que disciplinariam a vantagem se não estivessem afastados do 
exercício das respectivas atribuições, os Auditores-Fiscais do Trabalho – AFT em exercício no Ministério do Trabalho e 
Emprego, nas seguintes unidades não integrantes do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho: 
I - no âmbito da administração central, no Gabinete do Ministro e nas Secretarias; e 
II - nas unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego, quando no exercício de cargo em comissão de 
natureza especial, do Grupo Direção e Assessoramento Superior, níveis três e quatro e equivalentes ou no cargo de 
Subdelegado. 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se como exercício das atividades inerentes à carreira o exercício 
na Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT e na Secretaria de Relações do Trabalho - SRT; e, nas Delegacias e 
Subdelegacias Regionais do Trabalho, o exercício de cargo de chefia das seguintes unidades: 
I - Seção de Inspeção do Trabalho; 
II - Seção, Setor e Núcleo de Fiscalização do Trabalho; 
III - Setor e Núcleo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
IV - Seção, Setor e Núcleo de Segurança e Saúde do Trabalhador; 
V - Setor de Planejamento, Controle e Avaliação; 
VI - Setor de Fiscalização; 
VII - Seção e Núcleo de Multas e Recursos; 
VIII - Seção de Relações do Trabalho; 
IX - Setor de Mediação; 
X - Setor de Homologação; e 
XI - Setor de Imigração. 
Art. 3º Aos AFT nas situações constantes dos art. 1º e 2º desta Portaria, bem como na condição prevista no inciso I § 8º 
do art. 4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, será atribuído, em relação à parcela da GIFA decorrente da 
avaliação institucional, o mesmo valor devido aos demais AFT.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2004. 
RICARDO BERZOINI 
 
21. PORTARIA Nº 514 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 27 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 

28.9.2004, Seção 1, pp. 114-115). Estabelece normas complementares para execução das metas de arrecadação, 
fiscalização do trabalho e verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e para 
avaliação dos resultados institucionais para 2004, para fins de pagamento da Gratificação de Incremento da  
Fiscalização e da Arrecadação - GIFA . 

O MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, no exercício da competência prevista no art. 87, inciso II da 
Constituição Federal e tendo em vista a Portaria Interministerial nº 231/MP/MTE de 30 de agosto de 2004, resolve: 
Art. 1º A parcela decorrente da avaliação do desempenho institucional da Gratificação de Incremento da Fiscalização e 
da Arrecadação - GIFA, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, 
correspondente às metas de arrecadação, de resultados de fiscalização do trabalho e verificação do recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS será devida na proporção do alcance dos valores fixados na Portaria 
Interministerial nº 231/MP/MTE de 30 de agosto de 2004. 
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Art. 2º Para fixação do percentual da parcela da GIFA referente à avaliação de desempenho institucional a ser percebido 
pelos AFT será considerado o desempenho relativo à soma do resultado nacional no cumprimento das metas. 
Art. 3º A Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT consolidará e encaminhará ao Ministro do Trabalho e Emprego os 
resultados mensais da avaliação de desempenho institucional para cumprir o disposto no art. 5º da Portaria 
Interministerial nº 231/MP/MTE, de 30 de agosto de 2004. 
Parágrafo único. Caso não seja efetivada a divulgação dos resultados mensais pelo Ministro do Trabalho e Emprego, o 
pagamento será efetuado com base no resultado do período anterior, compensando-se posteriormente. 
Art. 4º Cada Delegacia Regional do Trabalho contribuirá para o alcance das metas de fiscalização e de verificação e 
verificação do recolhimento do FGTS, na forma e valores constantes dos anexos I, II e III desta Portaria. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2004. 
RICARDO BERZOINI 
ANEXO I 
METAS DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO 
FORMALIZAÇÃO DE VÍNCULOS 

  Número acumulado de vínculos de emprego formalizados a 
partir do qual a parcela da GIFA referente à meta será igual a 
cem por cento 

 Realizado de 
Janeiro a Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

AC 838 1.044 1.228 1.378 1.498 1.592 
AL 5.227 5.964 6.626 7.161 7.593 7.929 
AM 3.966 4.446 4.877 5.225 5.506 5.725 
AP 1.985 2.174 2.343 2.480 2.590 2.676 
BA 33.770 35.931 37.870 39.437 40.703 41.688 
CE 19.426 21.930 24.176 25.992 27.458 28.600 
DF 4.516 5.785 6.924 7.844 8.587 9.166 
ES 23.577 25.155 26.571 27.715 28.639 29.358 
GO 26.869 28.275 29.537 30.557 31.381 32.022 
MA 19.616 20.508 21.308 21.955 22.477 22.884 
MG 35.037 39.856 44.180 47.674 50.497 52.694 
MS 5.911 6.683 7.375 7.935 8.387 8.739 
MT 7.857  8.560 9.191 9.701 10.112 10.433 
PA 12.487 14.631 16.554 18.109 19.365 20.342 
PB 8.502 9.394 10.194 10.841 11.363 11.770 
PE 12.256 14.777 17.039 18.867 20.344 21.493 
PI 9.172 10.132 10.994 11.691 12.253 12.691 
PR 17.373 19.826 22.026 23.804 25.241 26.359 
RJ 34.540 39.960 44.822 48.752 51.926 54.397 
RN 8.941 9.884 10.731 11.415 11.967 12.397 
RO 1.894 2.306 2.675 2.973 3.214 3.402 
RR 971 1.160 1.329 1.466 1.576 1.662 
RS 13.989 17.265 20.204 22.579 24.497 25.991 
SC 9.627 11.188 12.588 13.719 14.633 15.345 
SE 4.281 5.121 5.875 6.485 6.977 7.360 
SP 80.547 90.631 99.680 106.992 112.898 117.496 
TO 2.070 2.413 2.721 2.970 3.171 3.327 
BR 405.245 454.998 499.639 535.714 564.853 587.537 

 
ANEXO II 
METAS DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO 
ELIMINAÇÃO DE RISCOS NO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Número acumulado de fiscalizações em estabelecimentos 
empregadores com eliminação de situações geradoras de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho a partir do qual 
a parcela da GIFA referente à meta será igual a cem por 
cento 

 Realizado de 
Janeiro a Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

AC  63  63  63  63  63  63 
AL  406  446  486  526  566  586 
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AM  269  286  302  319  336  344 
AP  93  93  93  93  93  93 
BA  1.102  1.180  1.257  1.335  1.412  1.451 
CE  1.219  1.319  1.419  1.519  1.620  1.670 
DF  476  536  596  656  716  746 
ES  1.361  1.428  1.495  1.561  1.628  1.661 
GO  725  768  812  855  899  920 
MA  416  453  489  526  563  581 
MG  3.329  3.629  3.930  4.230  4.531  4.681 
MS  329  359  389  419  449 464 
MT  362  379  395  412  429  437 
PA  1.009  1.076  1.143  1.209  1.276  1.309 
PB 612  669  726  782 839 867 
PE  1.602  1.729 1.856  1.983  2.109  2.173 
PI  310  337  363  390 417  430 
PR  1.373  1.503  1.633  1.764  1.894  1.959 
RJ  1.839  2.026  2.213  2.400  2.587  2.680 
RN  768  831  895  958  1.022  1.053 
RO  359  366  372  379  386  389 
RR  72  72  72  72  72  72 
RS 1.378  1.508  1.638  1.769  1.899  1.964 
SC  1.151  1.224  1.298  1.371  1.445 1.482 
SE  291  324  358  391  425  441 
SP  5.004  5.511  6.019  6.526  7.034  7.287 
TO  233  236  240 243  246  248 
BR  26.151  28.351  30.551 32.751  34.951  36.051 

 
ANEXO III 
METAS DE VERIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FGTS 

 Número acumulado de estabelecimentos empregadores 
averiguados a partir do qual a parcela da GIFA referente à meta 
será igual a cem por cento 

 Realizado de 
Janeiro a Julho  

Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro 

AC  262  387  499  606  705  797 
AL  1.760  2.084  2.374  2.649  2.906  3.143 
AM  940  1.181  1.395  1.600  1.790  1.966 
AP  490  605  708  805  897  981 
BA  5.782  6.859  7.821  8.736  9.590  10.376 
CE  10.348  11.561 12.645  13.674  14.636  15.522 
DF  4.555  5.141  5.664 6.161  6.625  7.053 
ES  5.701  6.454  7.127  7.766  8.363  8.912 
GO  4.741  5.463  6.107  6.720  7.292  7.819 
MA  2.760  3.189  3.572  3.936  4.276  4.589 
MG  19.810  21.807  23.592  25.287  26.871  28.329 
MS  2.317  2.693  3.030  3.349  3.648  3.923 
MT  1.499  1.875  2.212  2.531  2.830  3.105 
PA  6.103  7.201  8.182  9.114  9.985  10.786 
PB  1.415  1.781  2.108  2.419 2.709 2.976 
PE  4.160  5.300  6.318  7.286 8.189 9.022 
PI  1.958  2.460  2.908  3.334 3.732 4.099 
PR  6.428  7.516  8.487  9.410  10.273  11.067 
RJ  14.313  17.032  19.461  21.769  23.924  25.910 
RN  3.023  3.399  3.736  4.055  4.354  4.629 
RO  732  962 1.168 1.363  1.545  1.713 
RR  266  381 484  581  673  757 
RS  9.855  11.444  12.865  14.214 15.474  16.635 
SC  6.783  7.505  8.149  8.762  9.334  9.861 
SE  2.602  3.010  3.374  3.720  4.044  4.342 
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SP  29.628  34.187  38.261  42.131  45.746  49.075 
TO  613  812  989  1.158  1.315  1.460 
BR  148.844  172.289  193.236  213.137  231.724  248.844 

 
22. PORTARIA Nº 520 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, DE 08 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 10.9.2004, 

Seção 1, p. 172-174). EXCERTOS. 
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 64, §1º, inciso III, da Lei nº 
10.707, de 30 de julho de 2003, e a autorização constante no art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de  
2004, e tendo em vista o disposto na Portaria SOF nº 2, de 27 de janeiro de 2004, resolve:  
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor das Unidades 
Orçamentárias 34102 - Ministério Público Militar, 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
34104 - Ministério Público do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 2.815.185,00 (dois milhões, 
oitocentos e quinze mil, cento e oitenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Portaria. 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotação 
orçamentária, conforme indicado no Anexo II desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLAUDIO LEMOS FONTELES 
   
ORGAO : 34000 - MINISTERIO PÚBLICO DA UNIÃO 
UNIDADE : 34104 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
 
ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR
 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$ 1,00
 

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO  
E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
O 
D 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR  

 
0581 – DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 2.094.582
 

  ATIVIDADES 

03 062 0581 4262 
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
JUDICIÁRIO – PROCURADORIA-GERAL DO 
TRABALHO 

      

 
 
2.094.582 

03 062 0581 4262 0001 
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
JUDICIÁRIO – PROCURADORIA-GERAL DO 
TRABALHO  - NACIONAL 

      
 

   F 1 1 90 0 100 2.094.582 
 

TOTAL – FISCAL 2.094.582 
TOTAL – SEGURIDADE  0 
TOTAL – GERAL  2.094.582 

 
23. PORTARIA Nº 3486 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 08 DE 

SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 81/2004). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o contido no Expediente TRT 4ª MA nº 30190-1993-000-04-00-6, resolve  ALTERAR: 
Art. 1º Os artigos 8º e 9º da Portaria nº 2167, de 31 de maio de 2004, publicada no Boletim de Serviço nº 46/04, que 
passam a ter a seguinte redação: 
“Art. 8º O valor-teto do benefício por dependente será de R$ 84,21  (oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) 
mensais, a partir de agosto de 2004. 
Art. 9º O servidor participará do benefício com uma cota-parte, por dependente, no percentual de 5%, sendo-lhe 
creditado mensalmente o valor, já efetuado o desconto relativo a sua participação, conforme tabela abaixo: 
 

COTA DO SERVIDOR (%) COTA DO TRT (%) VALOR A SER CREDITADO 
5 95 R$ 80,00 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Presidente   
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24. PORTARIA Nº 3671 DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4.ª REGIÃO, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 82/2004). 

O JUIZ-PRESIDENTE E O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais, resolve DESIGNAR a Dra. MARTA KUMER, Juíza do Trabalho Substituta, para 
atuar neste Tribunal, no período de 01 a 03.10.2004,  no Projeto Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a 
Fazenda Pública, instituído pela Resolução Administrativa nº 08/2003, aprovada pelo Órgão Especial, na sessão de 
27.6.2003. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
25. PORTARIA Nº 3672 DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4.ª REGIÃO, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 82/2004). 
O JUIZ-PRESIDENTE E O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais, resolve DESIGNAR a Juíza VANDA IARA MAIA MÜLLER, Titular da Vara do 
Trabalho de GRAVATAÍ,  para atuar, dias 28 e 29.9.2004, no Projeto Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra 
a Fazenda Pública, instituído pela Resolução Administrativa nº 08/2003, em audiências de conciliação e pagamento de 
precatórios do município de Gravataí, nos impedimentos, por motivo de foro íntimo, da Juíza Marta Kumer. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
26. PORTARIA Nº 3698 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE 

SETEMBRO DE 2004. (DOU 29.9.2004, Seção 1, p. 98). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna público o 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL constante do anexo desta Portaria. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
ANEXO 
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I N S T R U Ç Õ E S  N O R M A T I V A S  

27. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 30 DE AGOSTO DE 2004 (DOU 01.9.2004, Seção 1, pp. 26-28). Dispõe sobre a 
consolidação das instruções para movimentação e aplicação dos recursos financeiros da Conta Única do Tesouro 
Nacional, a abertura e manutenção de contas correntes bancárias e outras normas afetas à administração financeira dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no exercício das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 1o  do 
Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria MF/Nº 71, de 8 de abril de 1996, tendo 
em vista o disposto na  Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, e para fins de consolidação das 
instruções de movimentação e aplicação dos recursos financeiros da Conta Única do Tesouro Nacional, de abertura e 
manutenção de contas correntes bancárias dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, do repasse de 
tributos municipais e estaduais e uso do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal na movimentação de 
suprimento de fundos, resolve:  
I - DA CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL 
Art. 1o A Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, tem por finalidade acolher as 
disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas pelas Unidades Gestoras da Administração Pública 
Federal, inclusive Fundos, Autarquias, Fundações, e outras entidades integrantes do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, na modalidade "on-line".  
Art. 2º A operacionalização da Conta Única do Tesouro Nacional será efetuada por intermédio do Banco do Brasil S/A, 
ou por outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda. 
§ 1º O agente financeiro poderá se utilizar, quando necessário, e com a anuência da Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN, de outras empresas do conglomerado financeiro por ele controlado para a realização de serviços especializados 
relacionados à operacionalização da Conta Única. 
§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional poderá optar por fazer movimentações financeiras diretamente por meio do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, sem intermediação do agente financeiro. 
Art. 3o  A movimentação de recursos da Conta Única será efetuada por meio de Ordem Bancária - OB, Guia de 
Recolhimento da União - GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia da Previdência Social - 
GPS, Documento de Receita de Estados e/ou Municípios - DAR, Guia do Salário Educação - GSE, Guia de 
Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, Nota de Sistema - NS ou Nota de Lançamento - 
NL, de acordo com as respectivas finalidades. 
Art. 4o  Os tipos, finalidades, características, especificidades, formas de autorização e prazos das ordens bancárias, 
conforme citado no art. 3o  desta Instrução Normativa, encontram-se disponibilizados em macrofunção específica do 
Manual SIAFI. 
Art. 5o  A emissão de Ordem Bancária será precedida de autorização do titular da Unidade Gestora, ou seu preposto, em 
documento próprio da Unidade e para o caso de ordens bancárias que necessitam de autorização eletrônica a assinatura 
está restrita ao Ordenador de Despesa, titular ou substituto, e ao Gestor Financeiro, titular ou substituto, indicados no 
cadastro da tabela das Unidades Gestoras, sendo estes os responsáveis pela autorização do pagamento. 
§ 1o  O Número de Operação SPB (NUMOP) constará da Ordem Bancária ou GFIP, após a efetivação da operação no 
SPB, sendo elemento garantidor de que os recursos financeiros foram transferidos à instituição financeira. 
§ 2o  Os recursos relativos às Ordens Bancárias inclusas na Relação de Ordens Bancárias Externas estarão disponíveis 
para saque nos seguintes prazos: 
I - no  segundo dia útil, nos casos em que a Relação de Ordens Bancárias Externas - RE seja entregue ao agente 
financeiro na mesma data da emissão da ordem bancária. 
II - no primeiro dia útil, a partir da data da entrega da Relação de Ordens Bancárias Externas - RE ao agente financeiro, 
exceto na situação de que trata o inciso I.  
§ 3o A Ordem Bancária, cuja RE não tenha sido entregue até o sétimo dia subseqüente à sua emissão, será 
automaticamente cancelada pelo agente financeiro, no primeiro dia útil posterior, com a devolução dos recursos para a 
Conta Única do Tesouro Nacional. 
§ 4o  Somente poderá alterar os dados relativos aos responsáveis pela autorização do pagamento um dos responsáveis ou 
a Coordenação-Geral de Sistemas da STN, por meio de solicitação expressa da Unidade. 
§ 5o  O SIAFI consolidará, diariamente, as Ordens Bancárias emitidas, de acordo com a respectiva finalidade, ficando o 
ordenador de despesas e o gestor financeiro responsáveis pela conferência e assinatura dos respectivos relatórios. 
§ 6o  A autorização de pagamento, por meio eletrônico, não elimina a obrigatoriedade de assinatura dos respectivos 
relatórios pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro da Unidade. 
§ 7o  É de exclusiva responsabilidade do emitente, ordenador de despesas e gestor financeiro, observada sua área de 
competência, qualquer pagamento indevido que decorra de equívocos em procedimentos ou erro no preenchimento da 
Ordem Bancária. 
§ 8o  O saque da Conta Única para pagamento de pessoal está restrito à OBF - Ordem Bancária de Folha e à OBB - 
Ordem Bancária Banco com lista de credores, podendo a instituição financeira promover o cancelamento de quaisquer 
outros tipos de Ordens bancárias enviadas para essa finalidade, devolvendo imediatamente os recursos ao Tesouro 
Nacional. 
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§ 9o  No pagamento de folha de pessoal, por meio de Ordem Bancária de Folha - OBF, a instituição financeira 
disponibilizará o crédito aos favorecidos no mesmo dia do ingresso dos recursos em sua conta de reservas e no 
pagamento por meio de Ordem Bancária Banco com lista de credores, a liberação será no dia seguinte ao envio da 
referida ordem, condicionada à entrega da Relação de Ordens Bancárias Externas - RE. 
§ 10. A Ordem Bancária de Pagamentos - OBP com ou sem lista de credores é destinada exclusivamente ao pagamento 
de pessoa física que não possua conta corrente, não sendo autorizado o uso para pagamento de pessoas jurídicas. 
Art. 6o  Todas as Unidades Gestoras integrantes da Conta Única que recolham receitas federais e contribuições da 
previdência social deverão, obrigatoriamente, emitir o DARF, a GPS, a GSE, a GRU e a GFIP correspondentes, por 
meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 
Parágrafo Único. Pagamentos entre Unidades Gestoras integrantes da Conta Única, devem ser efetuados, 
obrigatoriamente, por mecanismos Intra-SIAFI. 
II - DO INGRESSO DE RECURSOS NA CONTA ÚNICA 
Art. 7o  O crédito na Conta Única será identificado por meio de Código de Recolhimento nas modalidades abaixo 
especificadas, de forma a permitir a classificação automática dos valores. 
I - GRU Cobrança: Guia de Recolhimento da União. Documento compensável, pagável em qualquer instituição 
financeira até o vencimento; 
II - GRU Simples: Guia de Recolhimento da União. Documento pagável exclusivamente no Banco do Brasil; 
III - Depósito via Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, por meio de mensagens específicas, utilizado nas situações 
abaixo descritas: 
a) transferência de recursos oriundos de obrigações de titularidade ou de responsabilidade das instituições financeiras 
integrantes do Sistema de Transferência de Reservas - STR; 
b) as operações oficiais de créditos e demais operações sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, 
conforme definido em macro-função SIAFI específica; 
c) os depósitos relativos às operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES; 
§ 1o  Os códigos de recolhimento a que se refere o art. 7o desta Instrução Normativa serão criados e cadastrados 
exclusivamente pela Coordenação-Geral de Programação Financeira da STN. 
§ 2o  A arrecadação diária dos valores, efetuada por meio de Guia de Recolhimento da União, deverá ser transferida à 
Conta Única até o segundo dia útil seguinte ao ingresso dos recursos na conta de reservas do agente financeiro, 
utilizando-se de mensagem do SPB com código de identificação específico para essa finalidade, respeitados os prazos 
de compensação.  
Art. 8o  As transações financeiras, inclusive pagamentos que envolvam Unidades Gestoras integrantes da Conta Única, 
deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, por mecanismos Intra-SIAFI. 
III - DAS CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS 
Art. 9o  Para atender aos casos em que os recursos não possam ser sacados diretamente da Conta Única, os órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social excepcionalmente 
poderão movimentar recursos financeiros em contas correntes bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, ou 
outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda. 
§ 1o  Poderão ser abertas contas nas seguintes situações:  
I - Contas das unidades gestoras “off line”: utilizadas para movimentação das disponibilidades financeiras das Unidades 
Gestoras que operam com o SIAFI na modalidade "off-line"; 
II - Contas em moeda estrangeira: utilizadas por Unidades Gestoras autorizadas a abrigar as disponibilidades financeiras 
em moeda estrangeira para pagamento de despesas no exterior, nos termos do Decreto nº 94.007, de 9 de janeiro de 
1987; 
III - Contas especiais: utilizadas para a movimentação dos recursos vinculados a empréstimos concedidos por 
organismos internacionais e agências governamentais estrangeiras, nos termos do Decreto nº 890, de 9 de agosto de 
1993, e em consonância com esta Instrução Normativa; 
IV - Contas de fomento: utilizadas por unidades gestoras para movimentação de recursos vinculados a operações 
oficiais de crédito; 
V - Contas de Suprimento de Fundos: utilizadas em caráter excepcional para movimentação de suprimento de fundos, 
onde comprovadamente não seja possível utilizar o Cartão Corporativo do Governo Federal, sendo vedada a utilização 
destas contas para quaisquer outras finalidades; 
VI - Contas de Execução de Programas Sociais – utilizadas exclusivamente para movimentação de recursos destinados 
à execução de programas sociais do Governo Federal; 
VII - Contas de Recursos de Apoio a Pesquisa: utilizadas em caráter excepcional, exclusivamente para movimentação, 
por meio de cartão, de recursos concedidos a pessoas físicas pra realização de pesquisas. 
§ 2o  A autorização para abertura das contas das unidades gestoras “off line” , de que trata o inciso I do § 1o deste artigo, 
será precedida de parecer técnico da Coordenação-Geral de Sistemas de Informática da STN. 
§ 3o  Para a abertura das contas em moeda estrangeira, de que trata o inciso II do § 1o  deste artigo, é necessária a 
apresentação, ao  agente financeiro, de Portaria do Ministro da Fazenda, a ser solicitada ao Órgão Central de 
Programação Financeira por meio do respectivo Órgão Setorial de Programação Financeira. 
§ 4o  Para cada conjunto Unidade Gestora/Gestão, titulares das contas previstas nos incisos I e II do § 1o  deste artigo, 
somente poderá haver uma conta corrente. 
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§ 5o  Em casos excepcionais, as contas acima poderão ser abertas junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto 
no parágrafo único do art. 1o da Medida Provisória nº 2.170, de 23 de agosto de 2001, desde que autorizada pela 
Coordenação-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional. 
§ 6o  Para abertura das contas citadas no art. 9o , § 1o , é obrigatória a apresentação, ao agente financeiro, de autorização 
do titular ou substituto da Unidade solicitante. Para as contas de que trata os incisos III, IV e VI do § 1o deste artigo 
exige-se, também, a autorização da setorial financeira do órgão responsável. 
§ 7o  As contas de que trata o inciso VII do § 1o  deste artigo deverão ser expressamente autorizadas pela Coordenação- 
Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional. 
§ 8o  As contas de suprimento de fundos não movimentadas por mais de sessenta dias deverão ser encerradas e o saldo 
devolvido para as Unidades Gestoras titulares das contas. 
§ 9o  As contas correntes de que trata este artigo movimentam, exclusivamente, recursos públicos federais, aplicando-se 
a elas o art. 3o  da Lei nº . 9.311 de 24 de outubro de 1996. 
Art.10. Os casos de abertura de contas correntes não previstos no art. 9o serão analisados pelo Órgão Central do Sistema 
de Administração Financeira que, mediante fundamentação técnica, poderá, em caráter excepcional, autorizar a abertura 
de conta corrente. 
IV - DAS CONTAS ESPECIAIS 
Art. 11. Os recursos decorrentes de Contratos de Empréstimo ou de Concessão de Créditos Especiais firmados pela 
União, depositados à ordem do Tesouro Nacional, serão mantidos no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Econômica 
Federal, no País ou no exterior, em Conta Especial de Depósito de Recursos de Empréstimos Externos junto a 
organismos internacionais ou Concessão de Créditos Especiais, sob a administração do Órgão Central do Sistema de 
Administração Financeira. 
§ 1o A Conta Especial será desdobrada em subcontas correspondentes a cada Organismo/Credor/Entidade e essas, por 
sua vez, se desdobrarão em contas expressas na moeda estrangeira original, correspondente aos respectivos Contratos de 
Empréstimos ou Concessão de Crédito Especial. 
§ 2o A instituição financeira recolherá, no primeiro dia útil de cada mês subseqüente, a remuneração incidente sobre os 
saldos da Conta Especial, na forma acordada com o Órgão Central do Sistema de Administração Financeira. 
§ 3o A movimentação dos recursos vinculados à Conta Especial será efetuada mediante solicitações de saque registradas 
pelo Órgão Central do Sistema de Administração Financeira, em sistema informatizado desenvolvido para esta 
finalidade, pela instituição financeira. 
§ 4o  A escrituração, no SIAFI, dos recursos registrados na Conta Especial será efetuada no último dia de cada mês, 
mediante registro sintético do valor, em reais, correspondente ao saldo global da Conta. 
Art. 12. As entidades da Administração Federal Indireta, autorizadas a administrar Contas Especiais nos termos do art. 
1o, § 2o  do Decreto nº 890, de 1993, serão responsáveis pela escrituração dos recursos das referidas contas no SIAFI, 
bem como pela manutenção dos registros das movimentações financeiras, para fins de auditoria. 
V - DA MOVIMENTAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 
Art.13. As despesas referentes a suprimento de fundos, conforme estabelecido na legislação vigente, serão efetivadas 
por meio do Cartão Corporativo do Governo Federal. 
§ 1o A Unidade Gestora somente poderá autorizar a abertura de novas contas correntes para a movimentação de 
suprimento de fundos nos casos em que, comprovadamente, não se possa utilizar o Cartão Corporativo. 
§ 2o O ordenador de despesa é a autoridade responsável pelo uso do Cartão Corporativo, pela definição e pelo controle 
dos limites de utilização, sendo vedado o seu uso em finalidade diversa daquela prevista na legislação. 
§ 3o O Ordenador de Despesa definirá o limite de crédito a ser concedido e os tipos de gastos para cada um dos 
portadores de Cartão por ele autorizado. 
§ 4o É vedada a utilização de Cartão Corporativo quando não houver saldo suficiente para o atendimento da despesa na 
correspondente nota de empenho. 
§ 5o A abertura e movimentação de contas de que trata o art. 9o, § 1o, inciso VI, desta Instrução Normativa, bem como 
as despesas referentes a suprimento de fundos, por meio do Cartão Corporativo deverão ser realizadas em conformidade 
com as normas estabelecidas na macrofunção específica do Manual SIAFI 
Art. 14. As operações efetuadas por meio eletrônico, inclusive saques no Cartão Corporativo, terão sua validade aceita 
pelo Governo Federal com a impostação de código secreto (senha) do portador, quando de sua utilização. 
Art. 15. O limite de crédito total da Unidade Gestora nunca poderá ser maior do que o limite de saque autorizado à 
Conta Única do Tesouro Nacional em vinculação de pagamento específica definida pelo Órgão Central do Sistema de 
Administração Financeira.  
Art. 16. Os saques efetuados com o Cartão Corporativo serão debitados diretamente à conta única e terão a 
contabilização automática dos registros da operação no SIAFI, após o recebimento do arquivo magnético do agente 
financeiro, por meio de Ordem Bancária Saque Cartão. 
VI - DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS NA CONTA ÚNICA 
Art.17. Ficam instituídas as seguintes modalidades de aplicação financeira na Conta Única do Tesouro Nacional, 
mediante registro específico no SIAFI: 
I - aplicação financeira diária; e 
II - aplicação financeira a prazo fixo. 
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Parágrafo Único. A aplicação descrita no inciso II deste artigo será efetuada mediante entendimentos prévios e a critério 
do Órgão Central do Sistema de Administração Financeira. 
Art.18. As aplicações financeiras definidas no art. 17 poderão ser efetuadas: 
I - no caso de aplicações financeiras diárias, pelas autarquias, fundos e fundações públicas que contarem com 
autorização legislativa específica, não se admitindo aplicações por parte de entidades não integrantes do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social; e 
II - no caso de aplicações financeiras a prazo fixo, pelas autarquias, fundos, fundações públicas e os órgãos da 
Administração Pública Federal direta, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
Parágrafo Único. Somente poderão ser aplicadas na modalidade de prazo fixo as disponibilidades financeiras 
decorrentes de arrecadação própria, considerando classificação efetuada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF. 
Art. 19. A remuneração das modalidades de aplicação financeira dar-se-á da seguinte forma: 
I - para as aplicações diárias, será calculada após cada decêndio e creditada no último dia do decêndio posterior; e 
II - para as aplicações a prazo fixo, serão observadas as mesmas condições estabelecidas para a remuneração dos saldos 
da Conta Única do Tesouro Nacional, sendo vedados resgates antes do prazo estabelecido. 
Art. 20. Os Órgãos Setoriais dos Sistemas de Contabilidade e de Administração Financeira analisarão, periodicamente, 
a movimentação financeira referente à aplicação de recursos financeiros por parte das Unidades Gestoras, observando o 
disposto na legislação vigente e os aspectos regulamentados nesta Instrução Normativa. 
VII - DA RETENÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
Art. 21. Fica instituída, no SIAFI, a sistemática de retenção e repasse de tributos estaduais e municipais. 
§ 1o A retenção e repasse da arrecadação dos tributos estaduais e municipais, utilizando sistemática disponibilizada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional é obrigatória nos casos em que exista legislação competente tornando os órgãos 
públicos federais responsáveis pelos créditos de impostos estaduais e municipais e será operacionalizada por meio de 
emissão de Documento de Receitas de Estados e/ou Municípios - DAR, diretamente no SIAFI. 
§ 2o Para utilização da sistemática citada no caput, o ente federado deverá assinar o termo de adesão à rotina junto ao 
agente financeiro designado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
Art. 22. Os créditos dos recursos à conta corrente dos entes federados serão efetuados por intermédio do Banco do 
Brasil S/A ou por instituição financeira determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
Art. 23. As rotinas operacionais entre a Secretaria do Tesouro Nacional e o ente federado favorecido dos recursos 
estarão descritas no “ Protocolo de Arrecadação de Receitas Estaduais e Municipais” , elaborado conjuntamente pela 
Coordenação-Geral de Programação Financeira e Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia da Informação da STN. 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 24. A contratação de câmbio para transferências e pagamento de despesas no exterior, com recursos do Tesouro 
Nacional, será efetuada diretamente pelas entidades da Administração Federal com qualquer banco autorizado a operar 
em câmbio, observadas as normas pertinentes emanadas do Banco Central do Brasil. 
Art. 25. Competirá aos Órgãos Setoriais do Sistema de Administração Financeira acolher e analisar os pedidos de 
abertura de conta que lhes forem encaminhados pelas Unidades Gestoras, observado o disposto nos arts. 9o e 10 desta 
Instrução Normativa. 
Art. 26. Os Órgãos Setoriais de Sistemas de Contabilidade e de Administração Financeira ficam responsáveis pelo 
acompanhamento periódico da movimentação das contas regulamentadas nesta Instrução Normativa. 
Art. 27. Cabem às Unidades Gestoras, aos Órgãos Setoriais de Contabilidade e Programação Financeira zelar pelo 
cumprimento dos aspectos regulamentados nesta Instrução Normativa, comunicando formalmente ao órgão de controle 
interno, quando for o caso, os atos contrários às suas disposições. 
Art. 28. Para fins de controle da conciliação bancária e por se tratar de contas correntes para movimentação exclusiva de 
recursos públicos, as instituições financeiras fornecerão, sempre que solicitado pela Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN ou Secretaria Federal de Controle - SFC, informações relativas às contas mencionadas no art. 9o, excetuando 
aquelas tratadas no seu inciso V. 
Art. 29. Os demais procedimentos relativos aos assuntos abordados nesta Instrução Normativa, principalmente no que 
se refere a roteiros de contabilização, integram macrofunções específicas do Manual SIAFI e se encontram disponíveis 
para consulta.  
Art. 30. Cabe aos Coordenadores-Gerais de Programação Financeira, de Contabilidade e de Controle da Dívida Pública, 
da Secretaria do Tesouro Nacional, cada qual na sua esfera de competência, a expedição de atos normativos necessários 
ao cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, por meio da publicação dos procedimentos em macrofunção 
específica do Manual SIAFI. 
Art. 31 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32  Fica revogada a Instrução Normativa da STN nº 04 de 13 de agosto de 2002. 
JOAQUIM VIERIA FERREIRA LEVY 
 
28. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 449 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 06 DE SETEMBRO DE 2004 

(DOU 09.9.2004, Seção 1, p. 16). Altera a Instrução Normativa SRF nº 421, de 10 de maio de 2004, que dispõe sobre os 
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais referentes a tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, seus levantamentos, e dá outras providências. 
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto no Decreto nº 2.850, de 27 de novembro de 1998, resolve: 
Art. 1º O § 1º do art. 4º, o art. 8º, § 1º, e o art. 24 da Instrução Normativa SRF nº 421, de 10 de maio de 2004, passam a 
vigorar com as seguintes redações: 
“Art.4º .................................................................................................................................................................................... 
§ 1o Na hipótese de depósito extrajudicial, o primeiro depósito deverá ser efetuado na agência da Caixa indicada pela 
unidade da SRF onde as autoridades administrativas competentes tenham cartões de autógrafos. 
§ 2o ........................................................................................................................................................................................ 
§ 3o .......................................................................................................................................................................................” 
“Art. 8o Na hipótese de depósito extrajudicial, o contribuinte, ao constatar erro no preenchimento de DJE, deverá 
comunicar à unidade da SRF onde tramita o processo, informando os dados supostamente incorretos. 
§ 1o Confirmado o erro, a unidade da SRF que jurisdiciona o contribuinte deverá proceder à retificação, mediante 
registro da operação realizada em sistema eletrônico de processamento de dados destinado a esse fim, e comunicar à 
Caixa para que os dados alterados sejam atualizados no sistema de controle de depósitos daquela instituição financeira. 
§ 2o ........................................................................................................................................................................................ 
§ 3o .......................................................................................................................................................................................” 
“Art. 24. As autorizações previstas nos arts. 21 e 22 serão de competência do Delegado ou do Inspetor da unidade da 
SRF onde tramita o processo administrativo.” 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
29. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 450 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 21 DE SETEMBRO DE 2004 

(DOU 28.9.2004, Seção 1, pp. 12-15). Dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto nas Emendas Constitucionais nº 21, de 18 de março de 1999, nº 31 de 14 de dezembro de 2000, nº 37, de 12 de 
junho de 2002, e nº 42, de 19 de dezembro de 2003, no art. 19 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, na Lei nº 
9.539, de 12 de dezembro de 1997, na Lei nº 10.306, de 8 de novembro de 2001, na Lei nº 10.892, de 13 de julho de 
2004, nos arts. 44 a 46 e 49 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art. 10 da Medida Provisória 
nº 206, de 6 de agosto de 2004, no Decreto nº 4.296, de 10 de julho de 2002, e na Portaria MF nº 244, de 23 de agosto 
de 2004, resolve: 
Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a cobrança e o recolhimento da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 
Art. 2º Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer 
operação liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art. 3º, que representem circulação escritural 
ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. 
Art. 3º Constitui fato gerador da CPMF: 
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito, em contas correntes de 
empréstimo, em conta de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósito de consignação em pagamento de 
que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1º da Lei nº 8.951, 
de 13 de dezembro de 1994, nela mantidas; 
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que apresentem saldo negativo, até o limite 
de valor da redução do saldo devedor; 
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem 
de terceiros, que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores; 
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 
natureza financeira, não relacionados nos incisos anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com 
carteira comercial e caixas econômicas; 
V - a liquidação de operações contratadas nos mercados organizados de liquidação futura; 
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira que, por sua 
finalidade, reunindo características que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza 
os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denominação e da 
forma jurídica ou dos instrumentos utilizados para realizá-la. 
§ 1º As contas correntes de empréstimo a que se refere o inciso I são constituídas pelos saldos devedores verificados nas 
contas correntes de depósito, resultantes de adiantamentos a depositantes, ou decorrentes de contratos de abertura de 
crédito sob qualquer forma. 
§ 2º Constituem fato gerador da CPMF, nas contas correntes de empréstimo referidas no § 1º, observado o exemplo 
constante do Anexo I: 
I - o débito inicial e os demais débitos que ocorrerem posteriormente;  
II - o lançamento a crédito em contas que apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor. 
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§ 3º Para efeito do disposto no inciso II do § 2º, a contribuição incidirá sobre o valor correspondente à efetiva redução 
do empréstimo concedido nas contas correntes de depósito, apurado ao final de cada dia. 
§ 4º Inclui-se na hipótese de ocorrência do fato gerador prevista no inciso III do caput: 
I - a liquidação ou pagamento de cheques, emitidos por instituição financeira, que sejam registrados na rubrica "Ordem 
de Pagamento" do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), ressalvado o disposto no § 
5º;  
II - o pagamento, em espécie, de salários e proventos, inclusive os de aposentadorias, pensões e outros benefícios, cujo 
valor não tenha sido debitado na conta corrente de depósito à vista do empregador; 
III - as liquidações de ordens de pagamento, em que uma mesma pessoa seja emitente e beneficiária, cuja emissão tenha 
sido efetuada contra entrega de dinheiro ou cheques emitidos por terceiros à instituição financeira. 
§ 5º A cobrança da CPMF na liquidação ou pagamento dos cheques de que trata o inciso I do § 4º, somente será 
dispensada se: 
I - o valor do cheque for creditado na conta de depósito do beneficiário; ou 
II - o beneficiário apresentar à instituição financeira responsável pela liquidação ou pagamento declaração da instituição 
financeira sacada, atestando que o cheque foi emitido a débito da conta do tomador. 
§ 6º A declaração de que trata o § 5º será: 
I - elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e firmada pelo gerente da agência bancária emissora do 
cheque; 
II - arquivada pela instituição financeira que liquidar ou pagar o cheque, acompanhada de cópia do mesmo, em ordem 
cronológica, à disposição da Secretaria da Receita Federal. 
§ 7º Na liquidação ou pagamento a que se refere o inciso III do caput, sujeitos à contribuição, quando de valor superior 
a R$10.000,00 (dez mil reais), a instituição financeira deverá indicar, no correspondente registro da operação, o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário. 
§ 8º Caso a instituição financeira utilize recursos provenientes de créditos, direitos ou valores, inclusive decorrentes de 
cobrança bancária, não creditados na conta de depósito de seu titular, para efetuar qualquer pagamento por conta e 
ordem deste, a CPMF será calculada sobre o montante dos referidos créditos, direitos ou valores. 
§ 9º Sujeitam-se, também, à incidência da CPMF os lançamentos efetuados em contas de caução vinculadas a licitações, 
quando do levantamento, pelos participantes do certame, dos valores depositados. 
Não Incidência 
Art. 4º A CPMF não incide: 
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, suas autarquias e fundações; 
II - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que não caracterizem a anulação de operação efetivamente 
contratada, bem assim no lançamento de cheque, de Documento de Crédito (DOC) e demais documentos compensáveis 
e no lançamento relativo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), e seu respectivo estorno, devolvidos em 
conformidade com as normas do Banco Central do Brasil; 
III - no lançamento para pagamento da própria CPMF, na condição de contribuinte ou responsável; 
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do 
Fundo de Participação PIS/PASEP e no saque do valor do benefício do seguro-desemprego, pago de acordo com os 
critérios previstos no art. 5º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira das 
entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 da Constituição Federal; 
VI - no débito efetuado na conta de passivo de instituição financeira que registre recursos de titularidade da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, utilizados para pagamento de restituição de tributos por conta e ordem 
do sujeito ativo; 
VII - nos lançamentos a débito nas contas correntes de depósito cujos titulares sejam: 
a) missões diplomáticas; 
b) repartições consulares de carreira; 
c) representações de organismos internacionais e regionais de caráter permanente, de que o Brasil seja membro; 
d) funcionário estrangeiro de missão diplomática ou representação consular, desde que não tenha residência permanente 
no Brasil; 
e) funcionário estrangeiro de organismo internacional que goze de privilégios ou isenções tributárias em virtude de 
acordo firmado com o Brasil, desde que não tenha residência permanente no Brasil; 
VIII - nos lançamentos em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas pelas: 
a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
10.214, de 27 de março de 2001, em operações relativas à transferência de fundos, de títulos, de valores mobiliários e de 
outros ativos financeiros, inclusive moedas estrangeiras ou documentos representativos dessas moedas; 
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e sociedades anônimas que 
tenham por objeto exclusivo a aquisição, nas condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, de créditos oriundos 
de operações praticadas no mercado financeiro, em operações relativas à:  
1. captação de recursos por meio de emissão de títulos e valores mobiliários; 
2. resgates, recompras e outras obrigações decorrentes da emissão de que trata o item 1 desta alínea; 
3. cessão e aquisição de direitos de crédito; 
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4. aplicação de recursos nos mercados de renda fixa e de renda variável; 
IX - nos lançamentos em contas correntes de depósito relativos a operações que tenham por objeto ações ou contratos 
referenciados em ações ou índices de ações: 
a) realizadas em mercados à vista e em mercados organizados de liquidação futura, admitidos à negociação em bolsas 
de valores, de mercadorias e de futuros; 
b) de compra e venda, à vista, em mercado de balcão organizado, assim considerado pela Comissão de Valores 
Mobiliários;  
X - nos lançamentos em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no País e a remessas para o exterior de 
recursos financeiros empregados, exclusivamente, nas operações referidas no inciso IX. 
§ 1º A não incidência da CPMF nos lançamentos nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de suas autarquias e fundações não alcança a movimentação de recursos recebidos a título de 
adiantamento, na forma do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, quando movimentados em conta de 
titularidade da pessoa física gestora desses recursos. 
§ 2º A não incidência da CPMF prevista no inciso VII não se aplica aos consulados e cônsules honorários. 
§ 3º Os membros das famílias dos funcionários mencionados nas alíneas “d” e “e” do inciso VII, desde que com eles 
mantenham relação de dependência econômica e não tenham residência permanente no Brasil, gozarão do tratamento 
estabelecido no referido inciso.  
§ 4º Relativamente aos lançamentos de que trata o inciso VIII, a não incidência da CPMF: 
I - aplica-se somente às operações diretamente relacionadas à consecução dos objetivos sociais das entidades, conforme 
previsto na legislação pertinente; 
II - compreende, também, os lançamentos efetuados em conta mantida no Banco Central do Brasil pelas câmaras e 
prestadoras de serviços de compensação e de liquidação. 
§ 5º A instituição financeira deverá manter para o investidor estrangeiro uma conta corrente de depósito para 
movimentação dos recursos destinados, exclusivamente, às operações de que trata o inciso IX e outra conta, da mesma 
natureza, para os lançamentos sujeitos à CPMF quando da entrada no País e da remessa para o exterior de recursos 
destinados a outras operações. 
§ 6º Em relação ao disposto no § 5º, deverá ainda ser observado que: 
I - na hipótese de transferência de recursos da conta não sujeita à CPMF para a outra conta, haverá cobrança da 
contribuição sobre o valor do correspondente lançamento; 
II - os recursos alocados na conta sujeita à CPMF não poderão ser transferidos para a conta desonerada da contribuição. 
§ 7º O disposto no inciso IX aplica-se somente a operações efetuadas por intermédio de instituição financeira, sociedade 
corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários e sociedade corretora 
de mercadorias.  
§ 8º No caso de investidor estrangeiro, a instituição que intermediar ou liquidar a operação deverá: 
I - adotar o mesmo procedimento previsto no § 5º, por meio da utilização de conta corrente de depósito, não 
movimentável por cheque; 
II - informar à instituição financeira, quando da liquidação do investimento e seu retorno para a conta corrente prevista 
no § 5º, se a operação estava ou não desonerada da CPMF. 
§ 9º A não incidência da CPMF, nos casos de que tratam os incisos IX e X: 
I - alcança as remessas para o exterior de recursos financeiros de investidores estrangeiros: 
a) ingressados no Brasil antes de 13 de julho de 2002, desde que, comprovadamente, hajam sido empregados, 
exclusivamente e por todo o tempo de permanência no País, em operações e contratos referidos no inciso IX; 
b) resultantes de investimentos em que houve pagamento antecipado da CPMF, nos termos do art. 37 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 
II - aplica-se aos lançamentos relativos a margem em dinheiro requerida para as operações de que trata o inciso IX. 
Contribuintes  
Art. 5º São contribuintes: 
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art.  3º, ainda que movimentadas por terceiros; 
II - o beneficiário referido no inciso III do art. 3º; 
III - as instituições referidas no inciso IV do art. 3º; 
IV - os comitentes das operações referidas no inciso V do art. 3º; 
V - aqueles que realizarem a movimentação ou a transmissão referida no inciso VI do art. 3º. 
Responsáveis 
Art. 6º É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição: 
I - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 3º; 
II - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do art. 3º; 
III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o inciso VI do art. 3º. 
§ 1º A instituição financeira reservará, no saldo das contas referidas no inciso I do art. 3º, valor correspondente à 
aplicação da alíquota de que trata o art. 9º sobre o saldo daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou 
saques, em operações sujeitas à contribuição, durante o período de sua incidência. 
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§ 2º Alternativamente ao disposto no § 1º, a instituição financeira poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da 
contribuição na hipótese de eventual insuficiência de recursos nas contas. 
§ 3º Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a responsabilidade do contribuinte pelo seu 
pagamento. Base de Cálculo 
Art. 7º A CPMF terá por base de cálculo, nas hipóteses de que trata o art. 3°: 
I - nos incisos I, II e IV, o valor do lançamento e de qualquer outra forma de movimentação ou transmissão; 
II - no inciso III, o valor da liquidação ou do pagamento;  
III - no inciso V, o resultado, se negativo, da soma algébrica dos ajustes diários ocorridos no período compreendido 
entre a contratação inicial e a liquidação do contrato; 
IV - no inciso VI, o valor da movimentação ou da transmissão.  
§ 1º O lançamento, movimentação ou transmissão de que trata o inciso IV do art. 3º serão apurados com base nos 
registros contábeis das instituições ali referidas. 
§ 2º Ressalvada a hipótese de não incidência prevista no inciso X do art. 4º, os demais lançamentos efetuados em conta 
corrente de investidor estrangeiro sofrem a incidência da contribuição e têm como base de cálculo: 
I - os débitos efetuados na conta até o limite do valor equivalente ao dos recursos ingressados, registrados no Banco 
Central do Brasil; 
II - o valor do débito referente à remessa de recursos para o exterior. 
§ 3º O disposto no § 2º não elide a aplicação da alíquota zero nas hipóteses de que tratam os incisos XVIII e XIX do art. 
3º da Portaria MF nº 244, de 23 de agosto de 2004. 
Art. 8º Não integram a base de cálculo da CPMF os impostos que, retidos pelas instituições intermediadoras de 
aplicações financeiras, tenham incidido sobre essas aplicações.  
Alíquota 
Art. 9º A alíquota da CPMF é de 0,38%, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios financeiros de 2004 a 
2007. 
Alíquota Zero 
Art. 10. A alíquota da CPMF será igual a zero:  
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósito de consignação em 
pagamento, referidas no inciso I do art. 3º, para crédito em conta corrente de depósito ou conta de poupança, dos 
mesmos titulares; 
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de depósito, para conta de idêntica natureza, 
dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 3°; 
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento 
constituídos nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, dos fundos instituídos pela Lei nº 
9.477, de 24 de julho de 1997, das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação, compensação e 
custódia vinculados às bolsas de valores, de mer cadorias e de futuros, e das instituições financeiras não referidas no 
inciso IV do art. 3º, bem assim das cooperativas de crédito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em 
contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações a que se refere o § 7º; 
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, 
relativos às operações a que refere o § 7º; 
V - nos pagamentos de cheques, efetuados por instituição financeira, cujos valores não tenham sido creditados em nome 
do beneficiário nas contas referidas no inciso I do art. 3º; 
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em mercados organizados de liquidação futura e específico 
das operações a que se refere o inciso V do art. 3º; 
VII - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito para investimento, de que trata o art. 12, aberta e utilizada 
exclusivamente para realização de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, de qualquer natureza, 
inclusive em contas de depósito de poupança. 
§ 1º O disposto nos incisos I e II aplica-se às transferências entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, 
identificados a partir do mesmo número-base de inscrição no CNPJ. 
§ 2º O disposto nos incisos I e II não se aplica a contas conjuntas de pessoas físicas, com mais de dois titulares. 
§ 3º A aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e VI fica condicionada ao cumprimento das normas 
estabelecidas pelo Ministro da Fazenda. 
§ 4º Para o cumprimento do disposto nos incisos I e II, a instituição, para dar curso à operação, deverá: 
I - quando destinatária da transferência a crédito dos documentos de que tratam as normas do Banco Central do Brasil 
sobre a matéria, certificar-se da coincidência do nome e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular da conta, 
ou dos nomes dos titulares pessoas físicas, no caso de contas conjuntas; 
II - quando remetente, certificar-se da coincidência do nome e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular da 
conta, ou dos nomes e dos números de inscrição no CPF dos titulares pessoas físicas, no caso de contas conjuntas. 
§ 5º O disposto no inciso II aplica-se à transferência de valores entre contas correntes de depósitos, independentemente 
de o saldo de uma, ou de ambas, estar negativo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 3º. 
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§ 6º A aplicação da alíquota zero, prevista no inciso III, está condicionada a que a entidade ali referida mantenha mais 
de uma conta corrente de depósito na instituição financeira, uma das quais sendo utilizada exclusivamente para as 
operações relacionadas no art. 3º da Portaria MF nº 244, de 2004. 
§ 7º O disposto nos incisos III e IV restringe-se às operações relacionadas no art. 3° da Portaria MF nº 244, de 2004. 
§ 8º O disposto no inciso V não se aplica a cheques que, emitidos por instituição financeira, tenham sido adquiridos em 
dinheiro.  
§ 9º Sem prejuízo do disposto no inciso II do § 9º do art. 4º, ficam sujeitos ao mesmo tratamento previsto no inciso VI 
deste artigo os lançamentos relativos à margem em dinheiro, requerida para as demais operações realizadas ou 
registradas em bolsa.  
Do Trânsito em Conta Corrente de Depósito 
Art. 11. Serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular ou do 
mutuário, por cheque de sua emissão, cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de pagamento estabelecido pelo 
Banco Central do Brasil:  
I - as operações e os contratos de que trata o inciso IX do art. 4º, ressalvado o disposto no § 4º do art. 12; 
II - a liquidação das operações de crédito; 
III - as contribuições para planos de benefícios de previdência complementar ou de seguros de vida com características 
semelhantes, quando pagas por pessoas jurídicas; 
IV - os valores relativos à liquidação de operações contratadas nos mercados organizados de liquidação futura, quando 
sujeitas a ajustes diários. 
§ 1º Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação de aplicações financeiras não integradas a conta corrente 
de depósito para investimento, bem assim os valores referentes à concessão de créditos e aos benefícios ou resgates 
recebidos dos planos e seguros de que trata o inciso III deverão ser pagos exclusivamente aos beneficiários ou 
proponentes, mediante crédito em sua conta corrente de depósito, cheque cruzado, intransferível, ou por outro 
instrumento de pagamento estabelecido pelo Banco Central do Brasil. 
§ 2º O disposto no caput e § 1º deste artigo aplica-se : 
I - aos valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação das aplicações financeiras existentes em 30 de setembro de 
2004, pagos até 30 de setembro de 2006; 
II - à prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados de 
operações de mútuo, quando houver concessão de novos recursos ou liquidação parcial da dívida em dinheiro; 
III - às contribuições e aos resgates dos fundos instituídos pela Lei nº 9.477, de 1997; 
IV - ao pagamento de juros sobre o capital próprio;  
V - às operações de transferência de dívidas realizadas com instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil;  
VI - no reembolso ou na devolução dos valores retidos referentes à CPMF; e 
VII - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, 
independentemente de ser a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
§ 3º O disposto no § 1º não se aplica às contas de depósito de poupança não integradas a contas correntes de depósito 
para investimento, cujos titulares sejam pessoas físicas, e às contas de depósitos judiciais e de depósitos de consignação 
em pagamento, referidas no inciso I do art. 3º. 
Da Conta Corrente de Depósito para Investimento  
Art. 12. Para a realização de aplicações financeiras a partir de 1º de outubro de 2004, é obrigatória a abertura de contas 
correntes de depósito para investimento, de que trata o inciso VII do art. 10, pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
§ 1º As aplicações financeiras serão efetivadas somente por meio de lançamentos a débito em contas correntes de 
depósito para investimento, observado o disposto nos parágrafos subseqüentes. 
§ 2º Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação de aplicações financeiras integradas a conta corrente de 
depósito para investimento serão creditados exclusivamente ao beneficiário, em conta dessa natureza de que seja titular 
ou um dos titulares. 
§ 3º Ficam autorizadas a efetivação e a manutenção de aplicações financeiras em contas de depósito de poupança não 
integradas a contas correntes de depósito para investimento, observadas as disposições estabelecidas na legislação e na 
regulamentação em vigor. 
§ 4º Sem prejuízo do disposto no inciso I do art. 11, será facultado o lançamento a débito em conta corrente de depósito 
para investimento para a realização de operações com os valores mobiliários de que trata o referido inciso, desde que 
seja mantido controle, em separado, pela instituição interveniente, dos valores mobiliários adquiridos por intermédio 
das contas correntes de depósito e para investimento. 
§ 5º Os valores referentes à liquidação das operações com os valores mobiliários de que trata o § 4º, adquiridos por 
intermédio de lançamento a débito em conta corrente de depósito para investimento, serão creditados a essa mesma 
conta. 
§ 6º As instituições deverão manter controles em contas segregadas que permitam identificar a origem dos recursos que 
serão investidos em ações e produtos derivados provenientes da conta corrente de depósito e da conta para 
investimento.  
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§ 7º Fica dispensada a abertura de contas correntes de depósito para investimento para a realização de aplicações 
financeiras por: 
I - investidores estrangeiros que realizam operações no País de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional; 
II - fundos ou clubes de investimento, bem assim pessoas físicas ou jurídicas cujas contas correntes de depósito, quando 
da respectiva movimentação, não estejam sujeitas a incidência da CPMF, nas hipóteses previstas no art. 4º, ou se 
sujeitem à sua incidência à alíquota zero, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 10. 
§ 8º Não integram as contas correntes de depósito para investimento: 
I - as contas de depósitos judiciais e de depósitos de consignação em pagamento, referidas no inciso I do art. 3º; 
II - as operações contratadas nos mercados organizados de liquidação futura a que se refere o inciso V do art. 3º, quando 
sujeitas a ajustes diários. 
§ 9º O ingresso de recursos novos nas contas correntes de depósito para investimento será feito exclusivamente por 
meio de lançamento a débito em conta corrente individual de depósito do titular, ou em conta corrente conjunta de 
depósito de que seja um dos titulares, por cheque de sua emissão, cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de 
pagamento estabelecido pelo Banco Central do Brasil. 
§ 10. Os valores das retiradas de recursos das contas correntes de depósito para investimento, quando não destinados à 
realização de aplicações financeiras, serão pagos exclusivamente ao beneficiário por meio de lançamento a crédito em 
sua conta corrente individual de depósito ou em conta corrente conjunta de depósito de que seja um dos titulares, por 
cheque, cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de pagamento estabelecido pelo Banco Central do Brasil. 
§ 11. A alíquota da CPMF será igual a zero nos lançamentos relativos à movimentação de valores entre contas correntes 
de depósito para investimento dos mesmos titulares. 
§ 12. A partir de 1º de outubro de 2006, os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação das aplicações 
financeiras existentes em 30 de setembro de 2004, exceto em contas de depósito de poupança, poderão ser creditados 
diretamente ao beneficiário, em conta corrente de depósito para investimento.  
Da Responsabilidade pela Retenção da CPMF nas Aplicações Financeiras 
Art. 13. Estão compreendidos na hipótese de alíquota zero de que trata o inciso II do art. 10 os lançamentos relativos à 
transferência de recursos da conta corrente de depósito do investidor em instituição financeira para conta corrente de 
depósito mantida pelo mesmo investidor na instituição que intermediar operações de sua titularidade. 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às transferências de recursos destinados a operações realizadas nos mercados de 
renda fixa e de renda variável, inclusive as efetuadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. 
§ 2º Os recursos de que trata este artigo, bem assim os referentes às operações de que tratam os incisos IX e X do art. 4º 
e o inciso VI do art. 10, serão transferidos de acordo com os instrumentos de pagamento estabelecidos pelo Banco 
Central do Brasil.  
§ 3º A instituição que intermediar a operação será responsável pela retenção e o recolhimento da CPMF devida pelos 
seus clientes, sendo a base de cálculo da contribuição apurada: 
I - de acordo com o disposto no inciso III do art. 7º, no caso de operações realizadas em mercados organizados de 
liquidação futura, sujeitas a ajustes diários; 
II - pelo valor do lançamento a débito na conta corrente de depósito do titular da aplicação para transferência de 
recursos a crédito da conta corrente de depósito para investimento do mesmo titular, nas demais hipóteses. 
§ 4º No que se refere às operações de que trata o inciso I do § 3º, a CPMF será apurada: 
I - separadamente, por ativo negociado e por data de vencimento do contrato; 
II - nas liquidações parciais, na proporção entre o número de contratos encerrados e a quantidade total de contratos 
detidos pelo cliente. 
§ 5º Integram a base de cálculo da CPMF os valores referentes a corretagens e a quaisquer outros custos necessários à 
realização das operações, exceto no caso das operações referidas no inciso IX do art. 4º. 
§ 6º Para efeito de registro das operações, deverão ser abertas, para cada cliente, conta corrente de depósito e conta 
corrente de depósito para investimento, quando necessária. 
§ 7º Na tramitação dos recursos de que trata este artigo, deverão ser observadas as regras previstas no art. 11, quando 
referentes a aplicações financeiras, e no art. 12. 
§ 8º A instituição responsável pela retenção da CPMF deverá manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, 
controle dos negócios feitos diariamente pelo cliente, contendo as seguintes informações: 
I - no caso de conta corrente de depósito: 
a) valor dos lançamentos sujeitos à CPMF e da respectiva contribuição; 
b) valor dos lançamentos sujeitos a não incidência ou à alíquota zero da CPMF; 
II - no caso de conta corrente de depósito para investimento, o valor do lançamento. 
§ 9º No caso de operações intermediadas por mais de uma instituição, as disposições previstas neste artigo aplicam-se 
àquela que receber diretamente a ordem do cliente final. 
§ 10. Nas operações liquidadas diretamente pela instituição financeira, como a aquisição de quotas de fundos ou clubes 
de investimento por ela administrados e de títulos de renda fixa por ela alienados, a responsabilidade de que trata o § 3º 
é da própria instituição, sendo-lhe aplicada, no que couber, as disposições previstas neste artigo. 
Recolhimento da CPMF  
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Art. 14. A CPMF será recolhida ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento 
do período de apuração estabelecido no art. 1º da Portaria MF nº 244, de 2004, observados os seguintes códigos de 
receita: 
I - 5869, quando decorrer dos fatos geradores previstos nos incisos I, II, V e VI do art. 3º; 
II - 5871, quando decorrer dos fatos geradores previstos no inciso III do art. 3º; 
III - 5884, quando devida pela instituição na condição de contribuinte; 
IV - 7213, quando decorrer de lançamento de ofício; 
V - 7512, quando decorrer de depósito judicial; 
VI - 7662, quando decorrer de depósito administrativo. 
§ 1º O prazo para recolhimento a que se refere este artigo aplica-se em relação à CPMF devida pela instituição na 
condição de contribuinte ou de responsável. 
§ 2º No caso de recolhimento de CPMF não cobrada por força de decisão judicial deve-se observar o disposto no § 11 
do art. 24 e no parágrafo único do art. 26. 
Disposições Gerais 
Art. 15. A reserva do valor da contribuição de que trata o § 1º do art. 6º torna o valor da contribuição indisponível para 
o correntista, devendo ser retido pela instituição financeira a cada lançamento sujeito à incidência. 
Parágrafo único. A alternativa prevista no § 2º do art. 6º poderá ser adotada parcialmente, em relação a clientes ou 
espécies de contas, dentre as referidas no inciso I do art. 3º, a critério da instituição financeira, observado o disposto no 
§ 7º do art. 3º.  
Art. 16. Observado o disposto no inciso IV do § 2º do art. 11, os rendimentos periódicos produzidos por títulos ou 
valores mobiliários, bem assim os referentes a amortizações ou resgates parciais, pagos ou creditados ao investidor, 
serão depositados: 
I - na conta corrente de depósito do titular da aplicação, quando relativos a títulos ou valores mobiliários: 
a) existentes em 30 de setembro de 2004 e pagos até 30 de setembro de 2006; 
b) adquiridos com recursos disponíveis na referida conta, no caso das operações de que trata o inciso IX do art. 4º; ou 
II - na conta corrente de depósito para investimento do titular da aplicação, nos demais casos. 
Art. 17. Considera-se repactuação, para efeito de atendimento ao disposto no inciso I do § 2º do art. 11, qualquer 
modificação nas condições estipuladas por ocasião da contratação inicial de operações de renda fixa, tais como 
alteração de taxas ou de prazos de vencimento.  
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, no caso de aplicações financeiras contratadas a taxas flutuantes, o 
prazo de vencimento, os critérios para a formação da respectiva taxa e outras condições intrínsecas à realização da 
operação, deverão ser fixados no momento inicial da referida contratação, caracterizando-se como repactuação qualquer 
alteração posterior.  
Art. 18. No caso de integralização ou resgate de quotas de fundos ou clubes de investimentos por meio da entrega ou do 
recebimento de valores mobiliários, a CPMF incidirá no lançamento a débito na conta corrente de depósito do 
investidor, com base nos seguintes valores: 
I - das quotas adquiridas, no caso de integralização, precedido de lançamento a crédito do mesmo valor pelo preço dos 
valores mobiliários entregues; 
II - dos valores mobiliários recebidos, no caso de resgate, precedido de lançamento a crédito do mesmo valor pelo preço 
das quotas resgatadas. 
Art. 19. Nas aplicações financeiras e operações de mútuo, o crédito em conta corrente de depósito para investimento ou 
em conta corrente de depósito poderá ser efetuado pelo valor líquido, deduzidos os impostos e encargos incidentes na 
operação. 
Art. 20. Os recebimentos referentes a rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, bem assim os 
proventos de aposentadorias, pensões e outros benefícios, não estão sujeitos à obrigatoriedade, prevista no art. 11, de 
movimentação por meio de conta corrente de depósito, mas, na hipótese de liquidação mediante crédito em conta 
corrente de depósito do beneficiário, podem ser efetuados pelo seu valor líquido, após a dedução de tributos e de 
quaisquer outros descontos, como adiantamentos, cooperativas e seguros. 
Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 13, os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as 
caixas econômicas poderão centralizar a apuração da contribuição dos clientes das instituições do grupo: 
I - em contas correntes de depósito à vista, movimentáveis por cheques; ou 
II - em contas correntes de depósito, mantidas no banco múltiplo com carteira comercial, quando este não mantiver as 
contas referidas no inciso I.  
Art. 22. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, serão de 
150% (cento e cinqüenta por cento) e de 300% (trezentos por cento), respectivamente, nos casos de utilização diversa 
da prevista na legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota zero de que trata o art. 10 
desta Instrução Normativa, bem assim da inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que 
resultar falta de cobrança da CPMF devida.  
§ 1º Na hipótese de que trata este artigo, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar 
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, passarão a ser 
de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) e 450% (quatrocentos e cinqüenta por cento), respectivamente. 
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§ 2º O disposto no caput e no § 1º aplica-se, inclusive, na hipótese de descumprimento da obrigatoriedade de crédito em 
conta corrente de depósito à vista do beneficiário dos valores correspondentes às seguintes operações: 
I - cobrança de créditos de qualquer natureza, direitos ou valores, representados ou não por títulos, inclusive cheques; 
II - recebimento de carnês, contas ou faturas de qualquer natureza, bem assim de quaisquer outros valores não 
abrangidos no inciso I deste parágrafo. 
§ 3º O disposto no caput e no § 1º aplica-se às instituições responsáveis pela cobrança e recolhimento da CPMF, 
inclusive àquelas relacionadas no inciso VIII do art. 4º e no inciso III do art. 10.  
CPMF não Recolhida por Força de Decisão Judicial 
Art. 23. O valor correspondente à CPMF não retido e não recolhido pelas instituições especificadas na Lei nº 9.311, de 
1996, por força de liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação de outra 
natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, deverá ser retido e recolhido pelas referidas instituições, 
na forma estabelecida nos arts. 24 a 26. 
Art. 24. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF deverão: 
I - apurar e registrar os valores devidos no período de vigência da decisão judicial impeditiva da retenção e do 
recolhimento da contribuição; 
II - efetuar o débito em conta de seus clientes, a menos que haja expressa manifestação em contrário, no trigésimo dia 
subseqüente ao da ciência da revogação da medida judicial pela instituição responsável, ocorrida a partir de 1º de 
setembro de 2000; 
III - recolher ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia útil da semana subseqüente à do débito em conta, o valor da 
contribuição; 
IV - encaminhar à Secretaria da Receita Federal, relativamente aos contribuintes que se manifestaram em sentido 
contrário à retenção, bem assim àqueles que, beneficiados por medida judicial revogada, tenham encerrado suas contas 
antes da data referida no inciso II, relação contendo as seguintes informações:  
a) número de inscrição do contribuinte no CPF ou no CNPJ; 
b) valor total das operações que serviram de base de cálculo da contribuição, por período de apuração, e o valor da 
contribuição devida, por data de vencimento. 
§ 1º A apuração de que trata o inciso I do caput será efetuada mediante adoção das seguintes alíquotas: 
I - 0,20%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 23 de janeiro de 1997 a 22 de janeiro de 1999;  
II - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 17 de junho de 1999 a 16 de junho de 2000; 
III - 0,30%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 17 de junho de 2000 a 17 de março de 2001; 
IV - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 18 de março de 2001 a 31 de dezembro de 2007. 
§ 2º O valor da CPMF retida será acrescido de: 
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos 
federais, aplicada cumulativamente no período compreendido entre o 1º dia do mês subseqüente à data em que a 
contribuição deveria ser recolhida até o mês anterior ao do recolhimento, e de um por cento no mês do recolhimento; 
II - multa de mora calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso, aplicada no período compreendido entre o 1º dia 
subseqüente à data em que a contribuição deveria ser recolhida e a data do recolhimento, limitada a vinte por cento, 
observado o disposto no § 2º do art. 63 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
§ 3º A não incidência da contribuição, na hipótese de que trata o inciso III do art. 4º somente se aplica ao lançamento 
para pagamento da própria contribuição, não se estendendo ao valor dos acréscimos legais. 
§ 4º Na falta ou insuficiência de recursos próprios, o valor relativo à contribuição e respectivos acréscimos será 
debitado à conta de qualquer linha de crédito disponível para o contribuinte na data da retenção. 
§ 5º Quando houver manifestação contrária à retenção da CPMF de que trata este artigo, o contribuinte deverá assinar 
requerimento, mediante utilização, conforme o caso, dos seguintes modelos: 
I - Anexo III, quando alegar pagamento da contribuição antes das datas previstas no inciso II do caput; 
II - Anexo IV, nos demais casos. 
§ 6º O requerimento de que trata o § 5º deve ser entregue à instituição responsável pela retenção e recolhimento da 
CPMF até o quinto dia útil anterior à data estabelecida para a efetivação do débito, sendo por ela arquivado em ordem 
alfabética, à disposição da Secretaria da Receita Federal. 
§ 7º As informações de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverão: 
I - abranger, também, os contribuintes que não foram cobrados por apresentarem em suas contas insuficiência de 
disponibilidade de fundos na data da retenção da contribuição; 
II - ser apresentadas em meio magnético, de acordo com as especificações técnicas definidas pela Coordenação-Geral 
de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec); 
III - ser encaminhadas à Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês subseqüente ao da não retenção. 
§ 8º O não cumprimento das obrigações de que trata o § 7º sujeita a instituição responsável pela retenção e pelo 
recolhimento da contribuição às seguintes multas: 
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas; 
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no inciso I deste 
parágrafo, se a informação for apresentada fora do prazo determinado, observado o disposto no § 9º. 
§ 9º No caso de cooperativa de crédito, aplica-se a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese de que trata o 
inciso II do § 8º. 
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§ 10. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou se, após a intimação, 
houver a apresentação dentro do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade. 
§ 11. A contribuição de que trata este artigo será recolhida mediante a utilização do código de receita 8536 - CPMF – 
Medida Judicial. 
Art. 25. A não retenção da contribuição, nas hipóteses estabelecidas no art. 24, sujeita o contribuinte a lançamento de 
ofício. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será acrescida de: 
I - juros de mora, determinados de conformidade com o inciso I do § 2º do art. 24; 
II - multa de lançamento de ofício, de 75% (setenta e cinco por cento) a 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), 
conforme o caso. 
Art. 26. O limite mínimo referido no art. 68 da Lei nº 9.430, de 1996, não se aplica aos pagamentos da CPMF não 
recolhida por força de decisão judicial, realizados pelo próprio contribuinte, inclusive na hipótese de lançamento de 
ofício. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pagamento será efetuado por meio de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), código de receita 8536 - CPMF - Medida Judicial.  
Disposições Finais 
Art. 27. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de outubro de 2004. 
Art. 28. A partir de 1º de outubro de 2004, fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 173, de 11 de julho de 2002. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
ANEXO I 
Exemplo a que se refere o art. 3º, § 2º: 
1º Dia 
Posição inicial - saldo em conta corrente de depósito ........ 500 credor 
Saldo em conta corrente de empréstimo (mesma rubric... 0 
Lançamento a débito (cheque, cartão magnético etc.).............. (700) 
Posição final - saldo em conta corrente de depósito.......... 0 
Saldo em conta corrente de empréstimo (mesma rubrica)....... 200 devedor 
- CPMF sobre débito em conta corrente de depósito = 500 X 0,38% 
- CPMF sobre débito em conta corrente de empréstimo = 200 X 0,38%  
2º Dia 
Posição inicial - saldo em conta corrente de depósito ..... 0 
Saldo em conta corrente de empréstimo (mesma rubrica)....... 200 devedor 
Lançamento a crédito (depósito em dinheiro, cheque, ordem de pagto. etc.) 600 
Lançamento a débito (cheque, cartão magnético etc.)............ (100) 
Posição final - saldo em conta corrente de depósito ............ 300 credor 
Saldo em conta corrente de empréstimo (mesma rubrica). 0  
Redução do saldo negativo 
Posição inicial - saldo em conta corrente de empréstimo..... 200 devedor 
Posição final - saldo em conta corrente de empréstimo.... 0 
Redução do saldo negativo em conta corrente de empréstimo........ 200 
- CPMF sobre débito em conta corrente de depósito = 100 X 0,38% 
- CPMF sobre redução do saldo negativo em conta corrente de empréstimo = 200 X 0,38% 
ANEXO II 
Declaração 
...................................................................................................................... (identificação do banco e respectiva agência) 
declara que o valor do cheque "ORDEM DE PAGAMENTO" nº......, série......., foi debitado na conta de depósito nº 
..........., de titularidade de ................ .......................... (nome ou razão social, número de inscrição no CPF ou no CNPJ e 
endereço da pessoa física ou jurídica correntista). 
Declara, ainda, o signatário estar ciente de que a falsidade na prestação destas informações o sujeitará, juntamente com 
as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 
Local e data ............................................................................................................................................................................ 
Assinatura do gerente da agência bancária 
ANEXO III 
REQUERIMENTO 
À Instituição: ......................................................................................................................................................................... 
Agência: ................................................................................................................................................................................. 
Conta-corrente nº: .................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... (nome ou razão social), inscrito no 
CPF/CNPJ sob o nº .......................................... vem, por meio deste, solicitar, nos termos dos arts. 44 e 45 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, a não retenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
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Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), não cobrada à época devida por força de medida 
judicial, em virtude de já ter sido paga pelo requerente a contribuição reclamada, conforme demonstrado a seguir: 
 

VALOR DO(S) DARF (INCLUSIVE ACRÉSCIMOS LEGAIS)  DATA DO PAGAMENTO 
  
  
  
  
  
  

   
Declara, ainda, estar ciente de que essa Instituição enviará à Secretaria da Receita Federal todas as informações 
necessárias à apuração da referida contribuição, para que se verifique a correção dos valores pagos. 
LOCAL E DATA................................................................................................................................................................... 
____________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE 
ANEXO IV 
REQUERIMENTO 
À Instituição: ......................................................................................................................................................................... 
Agência: ................................................................................................................................................................................. 
Conta-corrente nº: .................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... (nome ou razão social), inscrito no 
CPF/CNPJ sob o nº .......................................... vem, por meio deste, solicitar, nos termos dos arts. 44 e 45 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, a não retenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), não cobrada à época devida por força de medida 
judicial.  
Declara, ainda, estar ciente de que essa Instituição enviará à Secretaria da Receita Federal todas as informações 
necessárias à apuração da referida contribuição, que será exigida por meio de lançamento de ofício. 
Local e data ............................................................................................................................................................................ 
________________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE 
 

R E S O L U Ç Õ E S  A D M I N I S T R A T I V A S  

30. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 12/2004, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE SETEMBRO DE 2004. (DOJ-RS 29.9.2004, 1.º Caderno, p. 99). 

CERTIFICO que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sessão ordinária realizada nesta 
data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no Proc. TRT MA Nº 75313-2002-000-
04-00-0, RESOLVEU, à unanimidade de votos, alterar a redação do inciso II do parágrafo único do artigo 1º da 
Resolução Administrativa Nº 12/ 2002, que passa a ser a seguinte: “II – Nível FC- 05: Secretários dos Gabinetes dos 
Diretores-Gerais de Coordenação Administrativa e Judiciária, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de 1º 
Grau, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas 
Administrativos, Coordenador de Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Coordenador de Desenvolvimento de 
Internet e Intranet”. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé.  
Porto Alegre, 24 de setembro de 2004. CLÁUDIA 
REGINA SCHRÖDER - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial 
  

R E S O L U Ç Õ E S  

31. RESOLUÇÃO Nº 124/2004, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 02 DE SETEMBRO DE 2004. (DJU 
17.9.2004, Seção 1, pp. 604-605). (*) Republicada em razão de erro material no número do anexo publicado no DJU 
14.9.2004, Seção 1, pp. 524-527. EXCERTOS. 

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros Ronaldo 
Lopes Leal, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira e Lelio Bentes 
Corrêa, e o Ex.mo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, RESOLVEU, por unanimidade, editar a 
Instrução Normativa nº 26, nos seguintes termos:  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 26 
Dispõe sobre a guia de recolhimento do depósito recursal.  
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O Tribunal Superior do Trabalho, no gozo de suas prerrogativas constitucionais e legais, 
Considerando que o depósito recursal, nos termos do art. 899 da CLT, deve ser feito em conta vinculada do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, aberta para fim específico;  
Considerando que os recolhimentos, a título de depósito recursal, realizam-se por intermédio da Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, de conformidade com o disposto no item 10.2 da Circular Caixa 
nº 321, de 20 de maio de 2004; 
Considerando a possibilidade da emissão da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social pelo 
aplicativo da Caixa Econômica Federal denominado "Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social  - SEFIP" (GFIP emitida eletronicamente), conforme previsto no item 4.1.1 da Circular Caixa nº 
321, de 20 de maio de 2004; 
Considerando a inovação trazida pela Circular Caixa nº 321, de 20 de maio de 2004, item 10.4, autorizando o 
recolhimento do depósito recursal mediante a utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social - GFIP, emitida pelo aplicativo "SEFIP" (GFIP emitida eletronicamente), sem prejuízo do uso da 
GFIP avulsa; 
RESOLVEU expedir as seguintes instruções: 
I - O depósito recursal previsto no art. 899 da CLT poderá ser efetuado mediante a utilização da Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, gerada pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal denominado 
"Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP" (GFIP emitida 
eletronicamente), conforme Anexo 1, ou por intermédio da GFIP avulsa, disponível no comércio e no sítio da Caixa 
Econômica Federal (Anexo 2). 
II- A GFIP emitida eletronicamente, para fins de depósito recursal, ostentará no seu cabeçalho o seguinte título "Guia de 
Recolhimento para Fins de Recurso Junto à Justiça do Trabalho". 
III- O empregador que fizer uso da GFIP gerada eletronicamente poderá efetuar o recolhimento do depósito judicial via 
Internet Banking ou diretamente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou dos bancos conveniados. 
IV- A comprovação da efetivação do depósito recursal, dar-se-á obrigatoriamente das seguintes formas: 
No caso de pagamento efetuado em agências da Caixa Econômica Federal ou dos bancos conveniados, mediante a 
juntada aos autos da guia GFIP devidamente autenticada, e 
na hipótese de recolhimento feito via Internet, com a apresentação do "Comprovante de Recolhimento/FGTS - via 
Internet Banking" (Anexo 3), bem como da Guia de Recolhimento para Fins de Recurso Junto à Justiça do Trabalho 
(Anexo 2), para confrontação dos respectivos códigos de barras, que deverão coincidir. 
Sala de Sessões, 2 de setembro de 2004. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
32. RESOLUÇÃO Nº 125/2004, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 02 DE SETEMBRO DE 2004. (DJU 

10.9.2004, Seção 1, p. 851).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros Ronaldo 
Lopes Leal, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira e Lelio Bentes 
Corrêa, e o Ex.mo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, no julgamento do processo nº MA-
131233/2004-000-00-00.2, RESOLVEU, por unanimidade, cancelar o Precedente Normativo nº 48, da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos. 
Sala de Sessões, 2 de setembro de 2004. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
33. RESOLUÇÃO Nº 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 23.9.2004, 

Seção 1, p. 239). Torna pública a tabela de vencimentos dos servidores do Supremo Tribunal Federal.  
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVII do art. 
13, combinado com o inciso I do art. 363 do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.944, de 16 de 
setembro de 2004, resolve: 
Art. 1º Tornar pública a anexa tabela de vencimentos dos servidores do Supremo Tribunal Federal, a ser observada a 
partir de 1º de julho de 2004. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NELSON JOBIM 
ANEXO 
Vencimentos dos servidores do STF - Vigência: 1º de julho de 2004 
      

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAJ(20%) VENCIMENTOS 
(Lei nº8.852/94) 

ANALISTA C 15 4.417,92 883,58 5.301,50 
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14 4.258,58 851,72 5.110,30 
13 4.105,13 821,03 4.926,16 
12 3.957,33 791,47 4.748,80 
11 3.815,02 763,00 4.578,02 
10 3.677,95 735,59 4.413,54 
9 3.545,92 709,18 4.255,10 
8 3.418,77 683,75 4.102,52 
7 3.296,27 659,25 3.955,52 

B 

6 3.178,26 635,65 3.813,91 
5 3.064,59 612,92 3.677,51 
4 2.955,08 591,02 3.546,10 
3 2.849,59 569,92 3.419,51 
2 2.747,93 549,59 3.297,52 

JUDICIÁRIO 

A 

1 2.650,00 530,00 3.180,00 
15 2.645,14 529,03 3.174,17 
14 2.549,74 509,95 3.059,69 
13 2.457,88 491,58 2.949,46 
12 2.369,39 473,88 2.843,27 

C 

11 2.284,18 456,84 2.741,02 
10 2.202,11 440,42 2.642,53 
9 2.123,05 424,61 2.547,66 
8 2.046,93 409,39 2.456,32 
7 1.973,59 394,72 2.368,31 

B 

6 1.902,93 380,59 2.283,52 
5 1.834,89 366,98 2.201,87 
4 1.769,31 353,86 2.123,17 
3 1.706,13 341,23 2.047,36 
2 1.645,28 329,06 1.974,34 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

A 

1 1.586,64 317,33 1.903,97 
15 1.583,75 316,75 1.900,50 
14 1.526,62 305,32 1.831,94 
13 1.471,60 294,32 1.765,92 
12 1.418,63 283,73 1.702,36 

C 

11 1.367,61 273,52 1.641,13 
10 1.319,99 264,00 1.583,99 
9 1.281,84 256,37 1.538,21 
8 1.244,96 248,99 1.493,95 
7 1.209,32 241,86 1.451,18 

B 

6 1.174,88 234,98 1.409,86 
5 1.141,60 228,32 1.369,92 
4 1.109,44 221,89 1.331,33 
3 1.078,35 215,67 1.294,02 
2 1.048,31 209,66 1.257,97 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

A 

1 1.019,29 203,86 1.223,15 
 
34. RESOLUÇÃO Nº 390 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 17 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 20.9.2004, 

Seção 1, pp. 148-149). Dispõe sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2004161765, em sessão realizada em 3 de setembro de 2004, e 
CONSIDERANDO os procedimentos a serem adotados no processamento de feitos para a Turma de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, resolve editar o seguinte Regimento Interno: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, presidida pelo 
Coordenador-Geral da Justiça Federal, compõe-se de dez juízes federais, sendo dois de cada região. 
§ 1º Os juízes federais serão escolhidos pelos respectivos tribunais dentre os membros das turmas recursais, com 
mandato de dois anos, sem recondução. 
§ 2º Serão escolhidos dois juízes federais suplentes por região, de acordo com o critério do parágrafo anterior, que serão 
convocados na ordem de antigüidade na carreira. 
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§ 3º O presidente será substituído, nas eventuais ausências ou impedimentos, pelo ministro que o seguir na ordem de 
Antigüidade no Conselho da Justiça Federal. 
§ 4º Nos mesmos casos, o juiz titular será substituído pelo suplente da respectiva região. Ocorrendo vaga, a sucessão 
será para completar o mandato, escolhendo-se novo suplente. 
Art. 2º Compete à Turma Nacional julgar o incidente de uniformização de interpretação de lei federal em questões de 
direito material fundado em divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à 
súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 
§ 1º O incidente de uniformização poderá ser suscitado de decisão de Turma Regional de Uniformização 
§ 2º A Turma Nacional poderá responder a consulta, sem efeito suspensivo, formulada pelos coordenadores, pelas 
turmas recursais ou regionais sobre matéria processual, quando verificada divergência no processamento dos feitos. 
Art. 3º A Turma Nacional, sediada em Brasília-DF, funciona junto ao Conselho da Justiça Federal, onde são realizadas 
as sessões de julgamento. 
§ 1º Os juízes terão assento segundo a ordem de Antigüidade na Turma e subsidiariamente na carreira. 
§ 2º O presidente da Turma Nacional poderá convocar os juízes para reuniões por meio eletrônico. 
Art. 4º Junto à Turma Nacional oficiará o Subprocurador-Geral da República designado pelo Procurador-Geral da 
República.  
Art. 5º São atribuições do presidente da Turma Nacional de Uniformização: 
I - distribuir os incidentes de uniformização; 
II - superintender os serviços administrativos da Turma Nacional e praticar todos os atos necessários para isso; 
III - convocar e presidir as sessões; 
IV - determinar a devolução, mesmo antes da distribuição eletrônica, dos feitos que versarem sobre questão já julgada, 
bem como sobrestar os que tratarem de questão sob apreciação da Turma Nacional de Uniformização ou em vias de lhe 
ser submetida. Retornando os autos à origem, a turma recursal fará a devida adequação;  
V - decidir, a requerimento da parte, sobre a admissibilidade do incidente que tenha sido indeferido pelo presidente da 
turma recursal, regional ou pelo relator; 
VI - decidir sobre a admissibilidade do processamento do requerimento de incidente de uniformização dirigido ao 
Superior Tribunal de Justiça; 
VII - decidir sobre a admissibilidade do processamento de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; 
VIII - apresentar ao presidente do Conselho da Justiça Federal, no mês de dezembro de cada ano, sucinto relatório anual 
e estatístico das atividades da Turma; 
IX - resolver dúvidas, questões de ordem e demais incidentes processuais; 
X - proferir o voto de desempate; 
XI - prestar informações ao ministro-relator dos incidentes de uniformização submetidos ao Superior Tribunal de 
Justiça e dos recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal, acompanhar o seu processamento e inclusão em 
pauta. 
Art. 6º São atribuições do relator: 
I - ordenar e dirigir o processo; 
II - requisitar informações; 
III - submeter à Turma questões de ordem; 
IV - dar vista ao Ministério Público, quando for o caso; 
V - determinar a suspensão do processo que lhe tenha sido distribuído, enquanto em outro, sobre o mesmo tema ou 
questão prejudicial, aguarda-se julgamento de incidente pela Turma de Uniformização, de recurso extraordinário 
enviado ao Supremo Tribunal Federal ou de incidente de uniformização suscitado perante o Superior Tribunal de 
Justiça; 
VI - proferir decisão monocrática indeferindo o pedido ou julgando prejudicado aquele cuja matéria já tenha sido objeto 
de uniformização, podendo, neste caso, determinar o retorno dos autos à origem, para que lá seja realizada a devida 
adequação. 
§ 1º Em caso de indeferimento, a parte poderá requerer nos próprios autos, em dez dias a contar da publicação da 
decisão recorrida, que a decisão seja submetida ao Presidente da Turma Nacional, o qual decidirá de modo irrecorrível. 
§ 2º O relator cujo mandato terminou continuará competente para o julgamento dos feitos já incluídos em pauta. 
Art. 7º Incumbe à Secretaria da Turma de Uniformização:  
I - secretariar as reuniões da Turma, manter em dia seus registros e expedir a correspondência; 
II - incluir, no site do Conselho da Justiça Federal, o recebimento de incidente de uniformização com indicação da 
matéria versada e o seu julgamento; 
III - publicar, no Diário da Justiça, as decisões da Turma de Uniformização e comunicá-las por ofício às turmas 
recursais que proferiram os julgados em exame; 
IV - distribuir, via correio eletrônico, entre os membros da Turma, o relatório dos feitos incluídos em pauta e a cópia 
dos julgados divergentes; 
V - publicar a pauta; 
VI - adotar as providências necessárias ao uso do meio virtual no processamento dos recursos, recebimento das petições 
e documentos, intimações e divulgação dos incidentes de uniformização. 
CAPÍTULO II 
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DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NA ORIGEM 
Art. 8º O incidente dirigido à Turma Nacional será apresentado ao presidente da turma recursal que proferiu a decisão, 
no prazo de dez dias, a contar da publicação, com cópia dos julgados divergentes e demonstração sucinta do dissídio. 
§ 1º No caso de julgado da Turma Regional de Uniformização, a admissibilidade será decidida pelo coordenador 
regional.  
§ 2º O requerido será intimado para apresentar contra-razões no mesmo prazo. 
Art. 9º O presidente da Turma ou o coordenador regional decidirá sobre a admissibilidade do incidente, atendendo à sua 
tempestividade e demonstração suficiente da divergência. 
§ 1º Não será admitido o incidente que versar sobre matéria já decidida na Turma Nacional. 
§ 2º Será determinada a retenção do incidente, se outro sobre o mesmo tema já tiver sido protocolizado na Turma 
Nacional.  
§ 3º Em caso de inadmissão, a parte poderá requerer, nos próprios autos, em dez dias, a contar da publicação da decisão 
recorrida, que a decisão seja submetida ao presidente da Turma Nacional. 
§ 4º A decisão deste será irrecorrível, e, se mantida a do presidente da Turma, o requerente será condenado à multa de 
até 20% sobre o valor da causa em favor do requerido. 
Art. 10. Os autos serão enviados via eletrônica ou pelo malote à Secretaria da Turma Nacional. 
CAPÍTULO III 
DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NA TURMA NACIONAL 
Art. 11. A Secretaria praticará os atos necessários para o registro e a divulgação do incidente, inserindo, no site do 
Conselho da Justiça Federal, a individualização dos assuntos. 
Parágrafo único. Ao receber o incidente, a Secretaria da Turma informará ao presidente a existência de feito com 
questão semelhante já distribuído, para fins do art. 5º, inciso IV. 
Art. 12. A distribuição será feita por meio eletrônico ou por sorteio, em sessão pública. 
Parágrafo único. A redistribuição ocorrerá nos casos de impedimento ou suspeição ou de afastamento do relator por 
mais de sessenta dias. 
Art. 13. O relator decidirá, em dez dias, sobre a admissibilidade do incidente e, se for o caso, ordenará o 
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, com igual prazo para oferecer parecer. 
Art. 14. Decorrido o prazo, com ou sem parecer, o relator, em dez dias, redigirá exposição sucinta que a Secretaria 
distribuirá via correio eletrônico aos membros da Turma, juntamente com cópia dos julgados divergentes. 
Art. 15. A pauta será publicada no Diário da Justiça, com edital afixado em lugar de acesso ao público, na sede da 
Turma Nacional de Uniformização, e disponibilizada no site do Conselho da Justiça Federal, com o prazo mínimo de 48 
horas.  
Parágrafo único. Ao organizar a pauta, o presidente velará para que, dos incidentes sobre a mesma matéria, apenas um 
seja submetido a julgamento, cabendo ao relator decidir sobre os demais (art. 6º, inc. VII). 
CAPÍTULO IV 
DO JULGAMENTO 
Art. 16. A sessão de julgamento realizar-se-á com a participação de, no mínimo, sete juízes, além do presidente. 
Parágrafo único. As sessões serão públicas.   
Art. 17. O relator fará a exposição do feito e proferirá o seu voto, seguido pelos demais juízes, pela ordem de 
antigüidade. 
§ 1º Se o relator ficar vencido, lavrará o acórdão o juiz que proferiu o primeiro voto vencedor, ainda que votos 
anteriores sejam reconsiderados. 
§ 2º Suspenso o julgamento com pedido de vista, os demais juízes que se considerarem habilitados deverão votar na 
mesma sessão.  
§ 3º O julgamento do incidente com pedido de vista prosseguirá obrigatoriamente na sessão seguinte, com prioridade 
em relação aos demais processos. A continuação do julgamento independe da presença do relator. 
§ 4º O juiz vencido na preliminar deverá votar no mérito.  
Art. 18. Procedente o pedido de uniformização e sendo a decisão tomada por no mínimo dois terços dos membros da 
Turma Nacional, o relator redigirá súmula, que será votada na mesma sessão. 
§ 1º As súmulas serão registradas em ordem numérica, com indicação do assunto, do teor do enunciado, da legislação 
pertinente e dos julgados que lhe derem suporte. 
§ 2º A Secretaria adotará as providências necessárias à ampla e imediata divulgação da súmula; 
§ 3º Cancelada ou alterada a súmula, o seu número ficará vago. 
Art. 19. Na hipótese de os votos se dividirem entre mais de duas interpretações e nenhuma delas atingir a maioria 
absoluta dos membros do colegiado, proceder-se-á a novo julgamento na sessão seguinte. Se persistir o impasse, o 
presidente submeterá a voto apenas as duas alternativas mais votadas. 
Art. 20. O acórdão assinado pelo relator e os demais votos serão encaminhados à Secretaria da Turma, no prazo de dez 
dias, a contar da sessão de julgamento. Vencido o prazo, se a falta for do relator, automaticamente o processo será 
encaminhado ao juiz mais antigo que tiver votado no mesmo sentido, sendo este o relator para o acórdão, respeitado o 
mesmo prazo de encaminhamento à Secretaria da Turma. Se faltar voto-vogal, o acórdão será publicado sem a 
declaração de voto. 
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Art. 21. A decisão da Turma Nacional será publicada no Diário da Justiça, no site do Conselho da Justiça Federal, e será 
comunicada por via eletrônica às turmas recursais, aos juízes federais e aos advogados das partes que tiverem 
registrados na Secretaria os seus endereços virtuais. 
Art. 22. O prazo de recurso correrá a partir da publicação do acórdão no Diário da Justiça. 
Parágrafo único. O presidente poderá expedir resolução, adotando meio eletrônico para essa intimação. 
Art. 23. As partes poderão apresentar memoriais e fazer sustentação oral por dez minutos, prorrogáveis por até mais 
dez, a critério do presidente. 
§ 1º O mesmo se permite a eventuais interessados, a entidades de classe, associações, organizações não-
governamentais, etc., na função de “amicus curiae”, cabendo ao presidente decidir sobre o tempo de sustentação oral. 
§ 2º Antes de iniciado o julgamento, ou depois, os juízes, por intermédio do presidente, poderão convocar, caso se 
encontrem presentes, os advogados, os peritos e as partes para prestarem à Turma esclarecimentos sobre matéria de fato 
relevante. 
§ 3º Em primeiro lugar, falará a parte que requereu o incidente.  
Art. 24. O Ministério Público, quando o requerer, terá dez minutos para seu parecer oral, depois da sustentação das 
partes.  
Art. 25. No julgamento a distância, constarão do edital da pauta os locais de onde será feita a transmissão. 
Parágrafo único. As partes e seus advogados poderão comparecer a qualquer um desses lugares, para sustentação oral e 
acompanhamento.  
Art. 26. Somente em caso de necessidade absoluta, será o julgamento convertido em diligência. 
CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS 
Art. 27. Cabem embargos de declaração, no prazo de dez dias, a contar da publicação da decisão, em petição dirigida ao 
relator, na qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou omisso cuja declaração se imponha. 
§ 1º Afastado da Turma o relator do acórdão embargado, o processo será encaminhado ao seu substituto. 
§ 2º O relator apresentará os embargos em mesa, para julgamento, na primeira sessão subseqüente, proferindo voto. 
§ 3º Se houver possibilidade de emprestar efeito modificativo à súmula aprovada, os embargos serão incluídos em 
pauta. 
Art. 28. O recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e o incidente de uniformização perante o Superior 
Tribunal de Justiça serão processados mediante requerimento ao presidente da Turma Nacional, que decidirá sobre sua 
admissibilidade.  
§ 1º Indeferido o pedido, a parte poderá requerer que o feito seja encaminhado à apreciação do tribunal “ad quem”. 
§ 2º Se a decisão de indeferimento for mantida, o presidente da Turma, no retorno dos autos, imporá ao requerente a 
multa de 20% sobre o valor da causa em favor do requerido. 
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 29. Os casos omissos na presente resolução serão resolvidos pelo Presidente, que poderá consultar o Plenário. 
Art. 30. Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente. 
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 330, de 05 de setembro de 2003 e a 
Resolução nº 363, de 30 de março de 2004. 
Art. 32. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
35. RESOLUÇÃO Nº 404 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, DE 29 

DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 30.9.2004, Seção 1, p. 124). Prorroga, excepcionalmente, os prazos de execução do 
Plano Nacional de Qualificação - PNQ, instituído pela Resolução nº 333, de 10 de julho de 2003 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso V do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1º Ficam prorrogados os prazos de tramitação e de execução das ações de qualificação social e profissional no ano 
2004, assim como respectivas datas de prestação de contas. 
§ 1º Os prazos de tramitação ficam prorrogados até 20 de dezembro de 2004. 
§ 2º Os prazos de execução e prestação de contas ficam prorrogados conforme segue: 
I - Planos Territoriais de Qualificação (PLANTEQs) (Estados e Distrito Federal): até 28 de fevereiro de 2005 para 
execução e até 31 de março de 2005 para prestação de contas. 
II - Planos Territoriais de Qualificação (PLANTEQs) (municípios e arranjos institucionais municipais) e Projetos 
Especiais de Qualificação (PROESQs): até 31 de março de 2005 para execução e até 29 de abril de 2005 para prestação 
de contas. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
36. RESOLUÇÃO Nº 1245, DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 25 DE AGOSTO DE 2004. 

(DOU 03.9.2004, Seção 1, p. 43).  
O Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social em sua 103ª Reunião Ordinária, realizada em 25/08/2004, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e pelos arts. 4º, inciso VIII e 132, § 
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1º da Lei nº 8.213, de 24/07/91; e em conclusão aos trabalhos do grupo de trabalho criado pela Resolução CNPS nº 
1.243, de 30 de junho de 2004; 
Considerando o disposto nos artigos 4º, VIII, e 132, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
Considerando que a análise do custo-benefício deverá ser avaliada nos casos de desistência ou transação; 
Considerando o disposto nos artigos 9º e 10, §3º, da Lei n.º 10.480, de 2 de julho de 2002; 
Considerando o disposto nos artigos 296, VIII, e 353, do Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999; resolve: 
Art. 1º. Compete ao chefe da unidade local da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social - PFE/INSS, decidir sobre a oportunidade de formalização de desistência ou transigência judiciais em ações cujos 
valores em litígio referentes a cada autor ou réu, considerado separadamente, não superarem o limite de 60 (sessenta) 
salários-mínimos. 
Parágrafo único. Os procedimentos para conciliação, transação e desistências judiciais nos Juizados Especiais Federais 
continuam a ser regidos pelas disposições que lhes são próprias, previstas na Lei n.º 10.259, de 12 de julho de 2001, 
Decreto n.º 4.250, de 27 de maio de 2002 e Portaria AGU n.º 505, de 19 de junho de 2002. 
Art. 2º. Nos valores compreendidos entre o limite do caput do artigo anterior e 300 (trezentos) salários-mínimos, a 
desistência ou transigência será sempre precedida de anuência, por escrito, do Procurador-Chefe Nacional da 
PFE/INSS; quando os valores objeto de transigência ou desistência ultrapassarem o limite de 300 (trezentos) salários-
mínimos, a anuência prévia será do Presidente do INSS. 
Art. 3º. Nas transigências de que trata esta resolução, as partes credoras poderão oferecer um deságio de até 30% (trinta 
por cento) na redução do valor em litígio, por segurado considerado separadamente. 
Parágrafo único. Caso as partes credoras formalizem proposta de acordo conforme previsto no caput deste artigo, a 
parte devedora deverá se manifestar no prazo de até 30 (trinta) dias pela aceitação ou com apresentação de contra 
proposta. 
Art. 4º. Fica revogada a Resolução MPAS/CNPS n.º 966, de 30 de julho de 1997. 
Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
AMIR LANDO - Presidente do Conselho 
 

A T O S    

37. ATO Nº 434 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 03 DE SETEMBRO DE 2004. (DJU 09.9.2004, Seção 1, 
p. 367). 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
considerando o disposto no Art. 36, inciso XXXIII, do Regimento Interno, resolve: 
Art. 1º Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho para 
prática dos seguintes atos: 
I - expedir ordens de serviço, portarias, instruções e outros atos equivalentes, bem como aprovar planos de ação, no 
âmbito da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa; 
II - fixar a lotação das Unidades do Tribunal, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Presidente; 
III - dar posse aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo e para os cargos em comissão de níveis CJ-1 
a CJ-3 do Quadro de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho; 
IV - conceder movimentação de padrão aos servidores, observadas as disposições legais vigentes; 
V - conceder aos servidores as licenças previstas na Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e autorizar o exercício 
provisório por motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro, bem como conceder indenizações, 
gratificações, adicionais e outras vantagens previstas em lei ou regulamento; 
VI - designar e dispensar titular de função comissionada do nível FC-01 a FC-05 da Diretoria-Geral de Coordenação 
Administrativa e, quando solicitado, dos Gabinetes dos Senhores Ministros;  
VII - interromper, por necessidade do serviço, férias de servidores e, a pedido ou no interesse do serviço, licença para 
tratar de interesses particulares; 
VIII - elogiar servidores e aplicar penas disciplinares de advertência e de suspensão até trinta dias, submetendo ao 
Presidente aquelas que excederem a esse período; 
IX - cancelar os registros de penalidades de advertência e de suspensão, observado o disposto no item anterior; 
X - baixar os atos de exoneração, a pedido, de ocupante de cargo em comissão e de servidor efetivo e declarar a 
vacância de cargos resultante de desligamento de servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho; 
XI - conceder os benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor, compreendidos nas alíneas "b" a "f" do inciso I 
e alíneas "b" e "c" do inciso II do artigo 185 da Lei n.º 8.112, de 1990, bem assim como a Licença à Adotante; 
XII - autorizar o afastamento de servidores para participar de cursos realizados no Distrito Federal; 
XIII - autorizar viagens de servidores em objeto de serviço, no País; 
XIV - conceder diárias e passagens em razão de viagem em objeto de serviço; 
XV - conceder ajuda de custo, autorizar a aquisição de passagens e transporte de bagagem a magistrados e servidores do 
Tribunal;  
XVI - expedir, para apreciação do Tribunal de Contas da União, Atos de fixação do valor dos proventos de 
aposentadoria ou de pensão concedidos pelo Tribunal; 
XVII - encaminhar as fichas de recadastramento de magistrados inativos e pensionistas; 
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XVIII - antecipar ou prorrogar o horário de expediente, bem como autorizar serviço extraordinário, para atender às 
situações excepcionais e temporárias, segundo orientação do Presidente; 
XIX - homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho de Servidores em Estágio Probatório, assim como 
proferir decisão final, em grau de recurso, sobre as questões suscitadas no processo; 
XX - constituir comissões administrativas destinadas à realização de atividades especiais definidas em lei, bem como 
designar seus membros; 
XXI - designar membros para constituir junta médica do Tribunal Superior do Trabalho para a verificação de invalidez 
de servidor; 
XXII - instaurar sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial; 
XXIII - solicitar ao respectivo Órgão a liberação de recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias; 
XXIV - desempenhar as atribuições de ordenador de despesas; 
XXV - conceder suprimento de fundos e aprovar a respectiva prestação de contas; 
XXVI - designar os membros de Comissão de Licitação e o Pregoeiro e sua equipe de apoio; 
XXVII - determinar a realização de licitação, locação, aquisição e contratação de bens e serviços quando o valor 
estimado seja inferior ao limite da modalidade de Convite; 
XXVIII - decidir, em grau de recurso, as questões suscitadas nos processos licitatórios; 
XXIX - homologar, anular ou revogar, total ou parcialmente, procedimentos licitatórios de que trata o item XXVII; 
XXX - ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as dispensas e inexigibilidades de 
licitação previstas nos artigos 17, 24 e 25 do referido diploma legal, declaradas pelo Diretor da Secretaria 
Administrativa, com valor estimado inferior ao de Convite; 
XXXI - aprovar modelos-padrão de contratos, acordos, convênios, ajustes e termos aditivos; 
XXXII - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e termos aditivos, bem como rescisões e distratos, no interesse 
da Administração, segundo orientação do Presidente; 
XXXIII - autorizar a substituição de garantia exigida nos processos licitatórios e nos contratos, bem como a liberação e 
restituição, quando comprovado o cumprimento das respectivas obrigações; 
XXXIV - aplicar penalidades a licitantes, fornecedores e prestadores de serviços, excetuada a prevista no artigo 87, 
inciso IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; 
XXXV - autorizar alienação, cessão, transferência e outras formas de desfazimento de bens; 
XXXVI - autorizar a saída, do Distrito Federal, de veículos de serviço do Tribunal, no interesse da Administração; 
Art. 2º Os atos previstos nos itens III, V, XI, XIV, XXIV, XXV, XXXII, XXXIII e XXXIV do artigo anterior poderão 
ser objeto de subdelegação de competência. 
Art. 3º Sempre que julgar necessário, o Presidente praticará os atos previstos no artigo 1º, sem prejuízo da validade da 
delegação.  
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Ficam revogados o ATO.SEAD.GDGCA.GP.Nº 66, de 18/2/1998, o ATO.GDGCA.GP Nº 714, de 12/12/2000 e 
demais disposições em contrário. 
VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente 
 
38. ATO Nº 448 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 23 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 29.9.2004, Seção 

1, pp. 86-94). Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 20ª, 21ª, 22ª e 24ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 4.285.730,00 
(quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta reais) para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. EXCERTOS. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o disposto no inciso I do § 1º do art. 64 da Lei 10.707, de 30 de julho de 2003, combinado com o art. 4º 
da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, considerando as disposições contidas na Portaria nº 2/SOF/MP, de 27 de 
janeiro de 2004, e no Ato nº 58-TST, de 17 de fevereiro de 2004, resolve: 
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 20ª, 21ª, 22ª e 24ª Regiões, crédito suplementar, tipo 400 e 410, no valor global 
de R$ 4.285.730,00 (quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta reais), para atender às 
programações constantes do Anexo I deste Ato. 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações 
orçamentárias, até o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro VANTUIL ABDALA 
ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO 
 
ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR
 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$ 1,00
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FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO  
E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
O 
D 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR  

 
0571 - PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA  229.000
 

  ATIVIDADES 

02 306 0571 2012 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E 
EMPREGADOS  

      

 
 

72.000

02 306 0571 2012 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E 
EMPREGADOS - NACIONAL 

      
72.000

   F 3 1 90 0 100 72.000

02 061 0571 4256 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO 
TRABALHO  

      
157.000

02 061 0571 4256 0001 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO 
TRABALHO - NACIONAL 

      
157.000

   F 3 2 90 0 100 157.000
 

TOTAL – FISCAL 229.000
TOTAL – SEGURIDADE  0
TOTAL – GERAL  229.000

 
 
ANEXO II CRÉDITO SUPLEMENTAR
 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$ 1,00
 

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO  
E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
O 
D 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 

 
0571 - PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA  229.000
 

  ATIVIDADES 

02 301 0571 2004 
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS 
DEPENDENTES 

      

137.000

02 301 0571 2004 0001 
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS 
DEPENDENTES - NACIONAL 

      
137.000

   S 3 2 90 0 100 137.000

02 061 0571 4256 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO 
TRABALHO        92.000

02 061 0571 4256 0001 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO 
TRABALHO - NACIONAL 

      92.000

   F 4 2 90 0 100 92.000
 

TOTAL – FISCAL 92.000
TOTAL – SEGURIDADE  137.000
TOTAL – GERAL  229.000
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E D I T A I S  

39. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2004. (DOJ-RS 
09.9.2004, 1.º Caderno, p. 112). 

O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. 
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a 4ª Vara do Trabalho de 
PORTO ALEGRE, em virtude da aposentadoria do Juiz Alcides Matté, conforme Portaria nº 3428/2004, publicada no 
D.O.E. de 06.9.2004. Porto Alegre, 06 de setembro de 2004. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-
Presidente. 
 
40. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2004. (DOJ-RS 

15.9.2004, 1.º Caderno, p. 96). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes do 
Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, 
que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a titularidade da Vara do Trabalho de 
CRUZ ALTA. Porto Alegre, 10 de setembro de 2004. 
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente. 
 

I N F O R M A T I V O S   D O   S T F  

41. INFORMATIVO DO STF Nº 359 – 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
EC 30/2000 e Precatórios Pendentes - 2 
O Tribunal retomou julgamento conjunto de pedidos de medida liminar em duas ações diretas de inconstitucionalidade, 
ajuizadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pela Confederação Nacional da Indústria 
- CNI, contra o art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 e seus parágrafos do ADCT da CF/88, determinando que, 
"ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos 
recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que 
decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda 
corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a 
cessão dos créditos". Na sessão de 18.2.2002, o Min. Néri da Silveira, relator, entendeu caracterizada, quanto aos 
precatórios pendentes, a aparente ofensa à garantia constitucional do cumprimento das decisões judiciárias contra a 
Fazenda Pública, porquanto tais precatórios, decorrentes de sentença condenatória com trânsito em julgado, e já 
formados no sistema do art. 100 da CF, garantem ao credor o pagamento até o final do exercício seguinte à sua inclusão 
no orçamento, restando violados, ainda, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada (CF, art. 5º, 
XXXVI), bem como, quanto à validade da mencionada norma, o art. 60, § 4º, III e IV, da CF ("Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:... III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias 
individuais.") - v. Informativo 257. A Min. Ellen Gracie, em voto-vista, divergiu desse entendimento, para indeferir o 
pedido de liminar de suspensão da vigência da norma impugnada na parte em que a mesma estabelece a possibilidade 
de pagamento parcelado dos precatórios pendentes na data da promulgação da EC 30/2000 por considerá-la 
constitucional. Ressaltou que a norma em questão visou, "por meio de medida excepcional e absolutamente necessária 
ao reequilíbrio financeiro-orçamentário das unidades federadas", possibilitar o Estado de quitar seus débitos 
judicialmente reconhecidos, levando em conta a situação deficitária dos cofres públicos, realidade que deveria ser 
sopesada. Asseverou não vislumbrar, a priori, ofensa à garantia do acesso à jurisdição, porquanto a aplicação da norma 
impugnada se dá quando já exauridos "todos os instrumentos postos à disposição do jurisdicionado para a definição e o 
reconhecimento do direito de obtenção ao bem da vida pretendido", consistindo a previsão em uma prerrogativa ou um 
regime diferenciado para obtenção do cumprimento pelo Estado das dívidas decorrentes de decisões judiciais. Salientou 
que o an debeatur das condenações impostas ao Estado, garantido pela coisa julgada, não sofre modificações pela norma 
impugnada, a qual tem por escopo, considerando as peculiaridades de ordem fática já mencionadas, dar ao Estado a 
possibilidade de cumprir com suas obrigações. Concluiu que, à primeira vista, não há ofensa ao princípio da isonomia, 
visto que, com exceção dos precatórios de natureza alimentícia, de pequeno valor e os que já sofreram o parcelamento 
previsto no art. 33 do ADCT, os demais, que ainda não haviam sido pagos quando do surgimento da norma impugnada, 
foram igualmente alcançados pelos seus comandos. Os Ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa acompanharam, nesse 
ponto, a Min. Ellen Gracie. O Min. Carlos Britto acompanhou o relator. 
ADI 2356 MC/DF, rel. Min. Néri da Silveira, 2.9.2004. (ADI-2356) 
ADI 2362 MC/DF, rel. Min. Néri da Silveira, 2.9.2004. (ADI-2362) 
EC 30/2000 e Precatórios Futuros - 2 
Em relação aos precatórios "que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999", o Min. Néri da 
Silveira, relator, na sessão de 18.2.2004, considerou, à primeira vista, caracterizada a ofensa ao princípio da isonomia, 
uma vez que o art. 78, acrescentado pela EC 30/2000, estabelece um regime especial de pagamento para esses 
precatórios, em prestações anuais no prazo máximo de dez anos, enquanto que os demais créditos, representados em 
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precatórios pendentes, ficam beneficiados por tratamento mais favorável, nos termos do art. 100, § 1º, da CF. Dessa 
forma, deferiu os pedidos de liminar para suspender, até julgamento final das ações diretas, a eficácia do art. 2º da EC 
30/2000, que introduziu o art. 78 ao ADCT da CF/88. Quanto a esses precatórios, a Min. Ellen Gracie, prosseguindo no 
voto-vista, deferiu, em parte, a liminar para suspender a eficácia da expressão "e os que decorram de ações judiciais 
ajuizadas até 31 de dezembro de 1999", constante do caput do art. 78 do ADCT, com a redação dada pela EC 30/2000. 
Considerou a Ministra que, nesse ponto, a norma impugnada se afasta das circunstâncias de necessidade e adequação, 
decorrentes da situação de atual e concreto desequilíbrio financeiro-orçamentário já relatada, que conferem ao 
parcelamento excepcional status de legítima estratégia política para solucionar o problema de inadimplência estatal em 
relação às decisões judiciais, porquanto a mesma submete o parcelamento à ocorrência de evento futuro e incerto, 
consistente em decisão favorável ao credor do Poder Público, que venha a se tornar definitiva após o trânsito em 
julgado de sentença judicial. Além disso, salientou que a norma em questão viola o princípio da isonomia, pois impede 
que aqueles que ajuizaram suas ações até o final de 1999 não concorram, no futuro, em igualdade de condições com os 
que iniciaram suas ações no começo do ano de 2000 ou mesmo depois da promulgação da EC 30/2000, tendo em conta 
a possibilidade de uma situação de saneamento dos cofres públicos que proporcione a quitação em dia dos precatórios 
judiciais. Divergiram os Ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa, que indeferiam a liminar também em relação aos 
precatórios em exame. Entenderam que não há ofensa ao direito adquirido, porquanto o art. 2º da EC 30/2000 em 
nenhum momento nega o pagamento da dívida pública, mas apenas limita-se a conformar o cumprimento das decisões 
judiciais ao prévio planejamento financeiro, visando à satisfação do interesse público. Salientaram que não há violação 
ao princípio de acesso à justiça, haja vista não haver restrição de prestação jurisdicional, garantida pelo trânsito em 
julgado da decisão no processo de conhecimento. Ao fundamento de que o erário não pode ser equiparado ao 
patrimônio do particular, de forma a serem submetidos ao mesmo tratamento, afastaram a alegada ofensa ao princípio 
da isonomia. Asseveraram que não há confisco, uma vez que os créditos dos particulares se encontram protegidos pelo 
instituto da coisa julgada. Concluíram pela ausência do periculum in mora, visto que, pela sistemática adotada pela 
norma transitória, os entes federativos estão cumprindo com o pagamento de suas dívidas sem comprometer as 
atividades estatais, cuja prestação lhes é incumbida em benefício do interesse público. O Min. Carlos Britto 
acompanhou o relator. Após, o Min. Cezar Peluso pediu vista. 
ADI 2356 MC/DF, rel. Min. Néri da Silveira, 2.9.2004. (ADI-2356) 
ADI 2362 MC/DF, rel. Min. Néri da Silveira, 2.9.2004. (ADI-2362) 
Precatório. Correção de Cálculos 
O Tribunal iniciou julgamento de reclamação em que se aponta desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADI 
1662 MC/SP(DJU de 20.3.98), em face de acórdão do TST que provera recurso ordinário, deferindo pedido de revisão 
de cálculos de liquidação em precatórios trabalhistas para limitar o pagamento de diferenças salariais derivadas de 
planos econômicos à data-base da categoria dos reclamantes. O Min. Nelson Jobim, relator, julgou procedente o pedido 
por considerar que o ato impugnado ofende o entendimento fixado naquela ADI, no sentido de que a correção de 
cálculos só é possível em relação a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos 
cálculos dos valores precatórios, porquanto a limitação dos cálculos à data-base dos servidores na fase de precatório 
implica alterar os critérios de cálculo adotados e, por conseguinte, os limites da sentença exeqüenda já transitada em 
julgado. Após, o Min. Gilmar Mendes pediu vista dos autos. 
Rcl 2267/MA, rel. Min. Nelson Jobim, 2.9.2004. (Rcl-2267) 
Precatório. Seqüestro. Não Inclusão 
O Tribunal iniciou julgamento de reclamação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em que se aponta desrespeito à 
autoridade da decisão do STF na ADI 1662 MC/SP (DJU de 20.3.98), em face de decisão do TRT da 17ª Região que 
determinara o seqüestro de rendas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento do reclamante. 
O Min. Marco Aurélio, relator, não conheceu da ação por entender ser incabível reclamação relativamente à decisão do 
STF proferida a partir de controle concentrado de constitucionalidade. Afastou, ainda, a alegação de preclusão, 
porquanto a mesma teria ocorrido no âmbito administrativo, não havendo, por isso, óbice à reclamação, de natureza 
jurisdicional. No mérito, ressaltando que a ausência de inclusão no orçamento de verba necessária para pagamento de 
precatórios é mais grave do que a preterição do direito à precedência de crédito isolado, julgou improcedente o pedido 
por considerar que o §2º do art. 100 da CF não implica vedação de seqüestro no caso de não inclusão da verba no 
orçamento. Os Ministros Carlos Britto e Cezar Peluso acompanharam o relator. Em divergência, os Ministros Joaquim 
Barbosa e Eros Grau julgaram procedente o pedido, para manter o entendimento fixado na mencionada ADI no sentido 
de que a única hipótese de seqüestro admitida é a de preterição. Após, o Min. Gilmar Mendes pediu vista dos autos. 
Rcl 743/ES, rel. Min. Marco Aurélio, 2.9.2004. (Rcl-743) 
Precatório. Seqüestro. Inclusão. Vencimento de Prazo 
O Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em que se 
apontava desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADI 1662 MC/SP (DJU de 20.3.98), em face de decisão do 
TRT da 1ª Região que determinara o seqüestro de verbas públicas para pagamento de precatório trabalhista incluído no 
orçamento do reclamante. Inicialmente, conheceu-se, por maioria, da reclamação, por se entender que, na espécie, 
apesar de o ato impugnado não ter por fundamento expresso os itens da Instrução Normativa 11/97 do TST, objeto da 
ADI 1662/SP, o manejo da medida reclamatória seria cabível, com base no que decidido na Rcl 1987/DF (DJU de 
21.5.2004), por ser aplicável ao caso o conteúdo essencial da decisão daquela ADI. Vencidos, nesse ponto, os Ministros 
Carlos Britto, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence que não conheciam da reclamação em razão da matéria discutida 
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nos autos não ter sido objeto da mencionada ADI. No mérito, tendo em conta que a execução da ordem não se deu no 
prazo em razão de ter sido observada a ordem cronológica dos precatórios expedidos contra o referido Estado, 
entendeu-se que a decisão impugnada ofendia o entendimento do STF na ADI 1662 no sentido de que o seqüestro de 
verbas públicas só é cabível para a satisfação de precatórios trabalhistas na hipótese de quebra cronológica das 
requisições (CF, art. 100, §2º), situação não equiparável à não-inclusão da despesa no orçamento ou de vencimento do 
prazo. Vencidos, quanto ao mérito, os Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio que julgavam o pedido improcedente 
por considerarem que a hipótese de atraso de pagamento também equivaleria ao de preterição. 
Rcl 2155/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 2.9.2004. (Rcl-2155) 
PRIMEIRA TURMA 
Embargos de Declaração: Interrupção do Prazo e RE contra Decisão de Turma Recursal 
A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão 
de turma recursal dos juizados especiais. Com base nesse entendimento, a Turma, afastada a prematura declaração de 
intempestividade pelo juízo a quo, reconsiderou decisão que negara seguimento a agravo de instrumento por 
inobservância do disposto o art. 544, §1º, do CPC, qual seja, deficiência no traslado de cópias. Entendeu-se que deve ser 
adotada a regra comum da interrupção dos prazos pela oposição dos embargos de declaração, prevista no Código de 
Processo Civil e não a norma restritiva prevista no art. 50 da Lei 9.099/95 ("quando interpostos contra sentença, os 
embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso."). Assim, o princípio da celeridade que predomina nos 
juizados especiais não pode implicar redução do prazo recursal. Agravo provido para determinar a subida do recurso 
extraordinário, observando-se a concessão de prazo ao recorrido para apresentar suas contra-razões. Leia na seção de 
Transcrições o inteiro teor do voto condutor do acórdão. 
AI 451078 AgR/RJ, rel. Min. Eros Grau, 31.8.2004. (AI-451078) 
 
42. INFORMATIVO DO STF Nº 360 – 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Pensões. Militar e Civil. Cumulação. CF/67 
O Tribunal, por maioria, deferiu mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que 
declarara ilegal a reforma do marido da impetrante, Coronel da Aeronáutica falecido em 1998, e que implicara o 
cancelamento da pensão militar por ela recebida. Na espécie, o militar servira à Força Aérea Brasileira por trinta e seis 
anos, tendo sido reformado em 1982, quando passara a receber os proventos respectivos. Após sua reforma, trabalhara, 
sob o regime da CLT, por um período de onze anos, como pesquisador sênior do Centro Técnico Aeroespacial - CTA, 
emprego que, nesse ínterim, fora transformado em cargo público e no qual o militar veio a se aposentar, em 1993, 
percebendo proventos. Com seu falecimento, a impetrante vinha recebendo duas pensões (militar e civil). Tendo em 
conta que a reforma do militar e o seu retorno ao serviço público se deram sob a égide da CF/67 que, no §9º do art. 93, 
permitia a acumulação de proventos de inatividade dos militares da reserva e dos reformados quanto a contratos para 
prestação de serviços técnicos ou especializados, como no caso, entendeu-se que não haveria óbice ao recebimento da 
pensão militar pela impetrante. Salientou-se, ainda, que a CF/67 seria aplicável à reforma e a CF/88, na sua redação 
original, à aposentadoria civil, haja vista que somente a partir do advento da EC 20/98, que instituiu o teto previsto no 
§11 do art. 40, estaria vedada a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o 
aludido artigo. Vencido, em parte, o Min. Joaquim Barbosa que fazia ressalva no sentido de possibilitar que o TCU 
verificasse a regularidade da aposentadoria civil. (CF/67, com a redação dada pela EC 1/69: "Art. 93. As patentes, com 
as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são asseguradas em tôda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e 
da reserva como aos reformados. ... § 9° A proibição de acumular proventos de inatividade não se aplicará aos militares 
da reserva e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em 
comissão ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados."). 
MS 24742/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 8.9.2004. (MS-24742) 
Estabilidade. Serviço Público. Art. 19 do ADCT 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Minas Gerais para declarar 
a inconstitucionalidade do art. 28 e parágrafos do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do mesmo Estado, 
que estendiam a proteção do art. 19 do ADCT aos servidores que foram impedidos de adquirir tal estabilidade, em 
virtude de seu afastamento entre 1º de janeiro de 1988 e a promulgação da CF ("Art. 28 - Será readmitido no serviço 
público o servidor afastado entre primeiro de janeiro de 1988 e a data da promulgação da Constituição da República, 
cujo afastamento tenha evitado que adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República. §1º - Exclui-se da readmissão de que trata este artigo o servidor afastado por 
falta grave ou em razão da nomeação de candidato aprovado em concurso público. §2º - A readmissão se dará na função 
exercida pelo servidor na data do afastamento, será requerida em noventa dias e efetuada em cento e oitenta dias, 
contados ambos os prazos da data da promulgação da Constituição do Estado."). Preliminarmente, rejeitou-se a 
alegação de ilegitimidade ativa, suscitada pela Advocacia-Geral da União, em razão da petição inicial estar assinada 
apenas pelo Procurador-Geral do Estado. Entendeu-se que esse fato não era óbice ao conhecimento da ação, tendo em 
conta a existência do ofício do Governador, encaminhando a peça processual ao STF, o que caracterizaria o exercício da 
prerrogativa a que se refere o art. 103 da CF. No mérito, considerou-se que o dispositivo impugnado ofendia o art. 19 do 
ADCT da CF/88, por ampliar as hipóteses excepcionais de concessão de estabilidade no serviço público, bem como não 
atendia à exigência de realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego públicos (CF: "Art. 37. 
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A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:... II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;"... ADCT: "Art. 
19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, 
autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis 
no serviço público."). Precedentes citados: ADI 498/AM (DJU de 9.8.96); ADI 208/SC (DJU de 19.12.2002). 
ADI 100/MG, rel. Min. Ellen Gracie, 9.9.2004. (ADI-100) 
Vencimentos de Magistrados e Reserva de Lei 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da 
República contra decisão administrativa do TRT da 6ª Região, em Sessão de 20.9.99, que deferira requerimento 
formulado pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 6ª Região - AMATRA VI de correção de base de cálculos 
da representação mensal (gratificação de representação da magistratura) no percentual de 194% para que incidisse sobre 
o vencimento básico e sobre a parcela de equivalência. O Pleno, por maioria, conheceu do pedido por considerar que a 
decisão proferida pelo TRT possuía caráter normativo, já que apresentava grau de abstração e de generalidade 
necessários à abertura do controle concentrado de constitucionalidade. Vencido, no ponto, o Min. Marco Aurélio, que 
não conhecia da ação por entender que o TRT da 6ª Região atuara no campo estritamente administrativo, sendo vedado 
o seu controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, entendeu-se que houve violação à alínea b 
do inciso II do art. 96 da CF ("Art. 96. Compete privativamente:... II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:... b) a 
criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;"), tendo em 
conta o indisfarçável aumento salarial concedido aos membros do TRT sem previsão legal. Asseverou-se, ainda, que a 
decisão administrativa do TRT da 6ª Região, ao ampliar a base de cálculo da verba de representação, na medida em que 
nela inseriu a parcela de equivalência, divergiu do entendimento do STF, adotado em Sessão Administrativa de 10.2.93, 
segundo o qual "a natureza jurídica da parcela autônoma correspondente à diferença decorrente da Lei n.º 8.448/92 (art. 
1º, parágrafo único) (parcela autônoma de equivalência) é a de vencimento, que somado ao vencimento básico e à 
representação, compõe os vencimentos dos Ministros do STF, para todos os efeitos legais, exceto para cálculo da 
representação, que leva em conta apenas o vencimento básico". Precedentes citados: ADI 2107/DF (DJU de 
14.12.2001); ADI 2093/SC (DJU de 18.6.2004). 
ADI 2103/PE, rel. Min. Ellen Gracie, 9.9.2004. (ADI-2103) 
Recurso Extraordinário. Decisão de Turma Recursal. Admissibilidade 
O primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra decisão de Turma Recursal de Juizado 
Especial deve ser feito pelo seu Presidente. Com base nesse entendimento, o Tribunal resolveu questão de ordem 
suscitada pelo Min. Marco Aurélio, relator, em recurso extraordinário interposto contra decisão de Turma Recursal do 
Juizado Especial da Seção Judiciária do Paraná, para determinar a baixa dos autos ao Juiz Presidente daquela Turma 
para que o mesmo decida sobre a admissibilidade ou não do recurso. Na espécie, o recurso extraordinário subira 
diretamente ao STF para as finalidades previstas no §10 do art. 14 da Lei 10.529/2001 ("Art. 14. Caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito 
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.... § 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal 
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a 
composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de 
uniformização e do recurso extraordinário."). Ressaltou-se que há de ser observado, em relação ao recurso 
extraordinário, o sistema processual comum, respeitando-se, ainda, o contraditório, previsto no art. 542, do CPC. 
Salientou-se que as Turmas Recursais são organizadas considerados os juízes de primeira instância, mas que nelas atua 
um Presidente, em razão da natureza do órgão (Colegiado), que deve se pronunciar sobre o seguimento do recurso 
extraordinário. Concluiu-se que, sob o prisma dos efeitos do recurso extraordinário, também deve ser mantido o 
sistema, já que a admissibilidade do recurso impede o trânsito em julgado e possibilita a devolução da matéria, nos 
termos do §2º do art. 542 do CPC. 
RE 388846 QO/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2004. (RE-388846) 
Pedido de Desistência e Homologação após Decisão de Mérito 
O Tribunal, por maioria, rejeitou embargos de divergência opostos contra acórdão da 1ª Turma do STF que acolhera 
embargos de declaração em recurso extraordinário para homologar pedido de desistência da ação, um mandado de 
segurança, e julgar prejudicado o acórdão embargado em relação às partes desistentes. Na espécie, o recurso 
extraordinário fora provido, em parte, apenas para exonerar as impetrantes do recolhimento da contribuição social sobre 
o lucro apurado no período-base encerrado em 31.12.88, tendo em conta precedente do Pleno do STF que, reputando 
válida a instituição da aludida contribuição social disposta nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 7.689/88, declarara a 
inconstitucionalidade do seu art. 8º, que estabelecia a retroatividade da exigência sobre o lucro do exercício de 1988, em 
afronta à regra da anterioridade mitigada (CF, art. 195, §6º). Contra essa decisão, algumas contribuintes opuseram 
embargos de declaração, fundados no inciso II do art. 535 do CPC, requerendo que o Tribunal se pronunciasse sobre o 
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pedido de desistência do mandado de segurança, formulado antes do acórdão então embargado, em face da coisa 
julgada, haja vista a existência de outras decisões, já transitadas em julgado, nas quais as impetrantes teriam obtido o 
direito de não pagar a mencionada contribuição. Nos embargos de divergência, alegava-se a impossibilidade de 
acolhimento do pedido de desistência da ação depois de proferida decisão de mérito e, ainda, sem audiência da parte 
contrária. Ressaltou-se que a decisão embargada estaria em consonância com a reiterada jurisprudência do STF no 
sentido de admitir a desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte 
passiva. Concluiu-se que deixar de pronunciar um julgamento nulo, em face da coisa julgada, para esperar eventual 
propositura de ação rescisória, seria procedimento contrário à organicidade e à segurança jurídicas. Vencido o Min. 
Marco Aurélio, relator, que dava provimento ao recurso para indeferir a homologação de desistência. Ele esclareceu 
que, no caso, quando da prolação do acórdão no recurso extraordinário, ainda não havia coisa julgada, mas 
litispendência, e que o pedido de desistência, por não ter sido objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não 
poderia ser apreciado em sede extraordinária. Disse que somente uma das contribuintes, perante o Tribunal a quo, 
requerera desistência, alegando coisa julgada, e que este a indeferira por falta de amparo legal, restando esse 
pronunciamento precluso, em face da ausência de impugnação. Asseverou que os fatos a que alude o art. 462 do CPC, 
não se enquadrando nessa previsão o pronunciamento judicial, somente poderiam ser acatados para extinção do 
processo no momento da prolação da sentença, sendo incabível alegá-los em recurso extraordinário, e que a dualidade 
de julgados poderia respaldar o ajuizamento de ação rescisória, oportunidade na qual as partes poderiam demonstrar a 
tríplice identidade e elucidar o fator temporal concernente às decisões conflitantes. Afirmou que a simples desistência 
da ação, antes de prolatada a sentença e após decorrido o prazo para a impugnação ao pedido inicial, para a contestação, 
não prescinde da concordância do réu (CPC, art. 267, §4º), razão por que haver-se-ia de levar em conta a discordância 
da Fazenda Nacional quando intimada para se manifestar sobre o pedido individual de desistência no Tribunal de 
origem. Concluiu que, após a sentença definitiva, não mais se poderia admitir a extinção do processo sem julgamento 
do mérito, sendo possível, no entanto, a renúncia à execução pelo vencedor da demanda, considerado negócio jurídico 
que formalize. 
RE 167263 EDiv-ED/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 9.9.2004. (RE-
167263) 
Mandado de Segurança e Cautelar. Supressão de Eficácia da Decisão 
O Tribunal iniciou julgamento de recurso extraordinário, fundado nas alíneas a e b do inciso III do art. 102 da CF, 
interposto contra acórdão do TRF da 3ª Região que, em mandado de segurança impetrado contra o Banco Central do 
Brasil, entendera incabível o duplo grau de jurisdição obrigatório, contido no parágrafo único do art. 1º da Lei 8.076/90, 
em razão de se tratar de autarquia federal e de haver precedente do Pleno daquela Corte no qual se declarara a 
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal (Lei 8.076/90: "Art. 1º Nos mandados de segurança e nos 
procedimentos cautelares de que tratam os arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil, que versem matérias 
reguladas pelas disposições das Leis nºs 8.012, de 4 de abril de 1990, 8.014, de 6 de abril de 1990, 8.021, 8.023, 8.024, 
8.029, 8.030, 8.032, 8.033, 8.034, todas de 12 de abril de 1990, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.039, de 30 de maio de 
1990, fica suspensa, até 15 de setembro de 1992, a concessão de medidas liminares. Parágrafo único. Nos feitos 
referidos neste artigo, a sentença concessiva da segurança, ou aquela que julgue procedente o pedido, sempre estará 
sujeita ao duplo grau de jurisdição, somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal."). O Min. 
Marco Aurélio, relator, conheceu do recurso, afastando a alegação de ausência de prequestionamento, haja vista ter o 
recorrente providenciado a juntada da íntegra do incidente de inconstitucionalidade mencionado. No mérito, negou 
provimento ao recurso, assentando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei 8.076/90, com base no 
voto condutor do julgamento do referido incidente de inconstitucionalidade, que fixara o entendimento de que a 
supressão da eficácia de decisão de mandado de segurança ou de cautelares implicaria tratar essas ações como se 
fossem de rito ordinário, retirando a agilidade e a presteza inerentes à razão de ser das mesmas, impedindo, por 
conseguinte, a garantia fundamental do Estado de Direito de obtenção do bem de vida, ameaçado ou lesado, pela via 
célere, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF e, ainda, ao princípio da igualdade, tendo em conta tal procedimento atingir 
somente aqueles cujas lides versem sobre as matérias constantes das leis elencadas na norma em exame. Após, o Min. 
Gilmar Mendes pediu vista dos autos. 
RE 190034/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2004. (RE-190034)  
CLIPPING DO DJ 
10 de setembro de 2004 
MED. CAUT. EM ACO N. 660-AM 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
Retificação: O Tribunal, por decisão unânime, retificou a decisão proclamada na sessão de 29.04.2004, que passa a ser: 
"O Tribunal, por decisão unânime, referendou o ato do Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Carlos Velloso e Nelson Jobim. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro 
Maurício Corrêa. Plenário, 29.04.2004". Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presidiu o 
julgamento o Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, 12.05.2004.  
TUTELA ANTECIPADA - PRESSUPOSTOS. O pedido de tutela antecipada deve ser apreciado à luz dos valores em 
jogo, pressupondo o deferimento a verossimilhança e o risco de dano irreparável, uma vez mantido o quadro. 
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FUNDEF - SISTEMA - FEDERAÇÃO. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério - FUNDEF revela equação equilibrada. Alteração do valor de quota há de fazer-se depois de 
demonstrada a erronia dos cálculos, ou seja, após instrução processual e via decisão de mérito. 
RE N. 345.580-SP 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: I - Recurso extraordinário: prequestionamento: ampla defesa: art. 5º, LV, da Constituição: conteúdo 
mínimo. 
1. A garantia constitucional da ampla defesa tem, por força direta da Constituição, um conteúdo mínimo, que independe 
da interpretação da lei ordinária que a discipline (RE 255.397, 1ª T., Pertence, DJ 07.05.2004). 
2. Se a defesa argúi a denegação de prova essencial com base na Constituição e a decisão recorrida repele 
motivadamente a argüição, o prequestionamento independe de menção expressa à disposição constitucional invocada. 
II. Recurso extraordinário: prequestionamento e habeas corpus de ofício. 
Em se cuidando de RE da defesa em processo penal, a indagação do prequestionamento perde seu relevo, dada a 
oportunidade de sanar, não obstante a sua falta, a coação ilegítima, mediante habeas corpus de ofício. 
III. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: inocorrência de ofensa à garantia da ampla defesa. 
1. Não há afronta à garantia da ampla defesa no indeferimento de prova desnecessária ou irrelevante. 
2. De outro lado, em princípio, substantivam mera questão de fato - insuscetível de reexame no RE (Súmula 279) - a 
necessidade ou a relevância, no contexto dos fatos questionados, da prova indeferida, salvo a hipótese em que a 
necessidade ou a relevância da prova denegada resulte inequívoca, independentemente da revisão de fatos 
controvertidos.  
3. No caso - imputação de crime de concussão, mediante exigência de vantagem para licenciar obra irregular - nem a 
existência das alegadas irregularidades da obra, nem, menos ainda, a sua especificação constituem circunstâncias 
relevantes, se no ponto não se fundaram nem a acusação nem a defesa.  
4. Ademais, não há cerceamento de defesa no indeferimento de declaração extrajudicial de alguém, se - como afirma o 
acórdão - conhecendo o réu a sua identidade, não o arrolou nem tentou de qualquer modo a sua inquirição em juízo. 
 
43. INFORMATIVO DO STF Nº 361 – 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2004. (EXCERTOS) 
PRIMEIRA TURMA 
Acumulação de Cargos Públicos. Sociedade de Economia Mista. Má-Fé 
A Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão do STJ, em que se 
pretendida a anulação de ato do Ministro da Previdência e Assistência Social, que, fundado em relatório de Comissão de 
Inquérito do INSS, efetuara a demissão do recorrente do quadro de pessoal dessa autarquia. Na espécie, o recorrente 
exercia três cargos de médico em três diferentes instituições: o INSS, o Hospital de Pronto Socorro (vinculado à 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul) e o Hospital Cristo Redentor. O INSS, em processo 
administrativo instaurado contra o recorrente, entendera, com base no art. 132, XII, da Lei 8.112/90, que acumulação 
dos aludidos cargos seria indevida a partir da vigência do Decreto 2.923/99, que vinculara o último hospital à 
Administração Pública, ressaltando, outrossim, a má-fé do servidor em não atender a determinação anterior da autarquia 
no sentido de que o mesmo optasse por dois dos cargos. Alegava o recorrente que essa terceira instituição hospitalar não 
poderia ser considerada sociedade de economia mista, em razão de não ter sido criada por lei nem ser controlada pela 
União, conforme exigência do inciso XIX do art. 37 da CF, com a redação dada pela EC 19/98, não havendo que se 
falar em enquadramento nas hipóteses previstas como geradoras de acúmulo indevido de cargos (CF, art. 37, XVII). 
Sustentava, ainda, a ausência de comprovação da má-fé. Ressaltou-se, inicialmente, que a União, por força do Decreto 
75.403/75, assumiu o controle societário do Hospital Cristo Redentor S/A, cuja participação no capital social, 
posteriormente, foi reduzida pelo Decreto 75.457/75 para 51% do total. Salientando-se que a expressão "sociedade de 
economia mista" é termo de conceitos jurídicos distintos, fez-se um comparativo entre diversas disposições legais 
existentes acerca da mesma no Decreto-lei 200/67, que definiu sociedade de economia mista e exigiu lei para sua 
criação, na Lei 6.404/76, que permitiu que a sua constituição se desse por mera autorização legislativa e, na Lei 
6.264/75, que definiu sociedade de economia mista como aquela sob o controle governamental. Asseverou-se, assim, 
que, para não frustrar as finalidades de vários preceitos constitucionais (v.g., arts. 37, XVI e XVII; 54, I e II), dever-se-
ia conceber o conceito de sociedade de economia mista em termos amplos, considerando-se como tal aquela, anônima 
ou não, sob o controle da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente da 
circunstância de ter sido ou não criada por lei, razão pela qual, para aplicação dos efeitos do inciso XVI do art. 37 da 
CF, o Hospital Cristo Redentor S/A deveria ser incluído nessa definição. Ressaltou-se, por fim, que a má-fé do 
recorrente restou configurada no momento em que deixou transcorrer o prazo concedido pelo INSS para opção dos 
cargos e que a penalidade imposta ao recorrente, fundamentada no §6º do art. 133 da Lei 8.112/90, estaria respaldada 
pela previsão do §5º do mesmo artigo, introduzido pela Lei 9.527/97, do qual se infere estar de má-fé o servidor que 
deixa de fazer a opção determinada dentro do prazo legal. (Lei 8.112/90: "Art.133. Detectada a qualquer tempo a 
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, 
por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da 
ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo 
processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:... §5o A opção pelo servidor até o último dia de 
prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do 
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outro cargo. §6o Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de 
acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados."). 
RMS 24249/DF, rel. Min. Eros Grau, 14.9.2004. (RMS-24249) 
Concurso Público. Dispensa de Limite de Idade. Servidores Públicos. Extensão 
A Turma negou provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do 
Tribunal de Justiça desse Estado que deferira mandado de segurança para assegurar à impetrante o direito de participar 
de concurso público sem a observância do requisito de idade máxima estabelecido em lei específica. O recorrente 
alegava ser inaceitável qualquer discriminação, privilégio ou regalia para o ingresso no serviço público, apesar de serem 
admissíveis certos critérios quando necessários ao exercício de determinadas funções. Sustentava, ainda, violação aos 
seguintes dispositivos constitucionais: a) inciso XXX do art. 7º, uma vez que a dispensa do limite de idade candidato já 
detentor de cargo público implicaria estabelecer diferença de critérios de admissão por idade; b) caput do art. 37 
(princípio da moralidade); c) inciso I do art. 37, tendo em vista esse artigo não distinguir funcionários de terceiros; d) 
caput do art. 5º (princípio da isonomia). Entendeu-se que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com a 
jurisprudência do STF no sentido de ser legítima a previsão de dispensa do limite de idade aos que já sejam servidores 
públicos, quando evidenciado não ser este limite imposto em razão da natureza do cargo, benefício que seria extensível 
a terceiros estranhos ao serviço público. 
RE 141357/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 14.9.2004. (RE-141357) 
CLIPPING DO DJ 
10 de setembro de 2004 
ADI N. 1.553-DF 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
REGULAMENTO - BALIZAS - SUSTAÇÃO - EXECUTIVO VERSUS LEGISLATIVO. Mostra-se constitucional 
decreto legislativo que implique sustar ato normativo do Poder Executivo exorbitante do poder regulamentar. 
TETO - APLICAÇÃO - LEI E REGULAMENTO. O regulamento pressupõe a observância do objeto da lei. Extravasa-
a quando, prevista a aplicação do teto de remuneração de servidores considerada a administração direta, autárquica e 
fundacional, viabiliza a extensão às sociedades de economia mista e empresas públicas. 
MS N. 24.268-MG 
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES 
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de 
comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa 
ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou 
administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional 
comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o 
direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, 
assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do 
contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de 
ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do 
Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder 
anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção 
entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão 
anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 
9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética 
jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar 
observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV). 
MED. CAUT. EM AC N. 299-PR 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA SUSPENSIVA - IMPUGNAÇÃO A ACORDO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JULGAMENTO DA CAUSA - RECUSA EM EMITIR ENTENDIMENTO SOB O 
ÂNGULO CONSTITUCIONAL - DEFERIMENTO. Impõe-se a concessão de efeito suspensivo a recurso 
extraordinário quando o acórdão impugnado revele, a um só tempo, o conhecimento do recurso especial pelo Superior 
Tribunal de Justiça e, no julgamento da causa, recusa na emissão de entendimento sob o ângulo do Texto 
Constitucional, concorrendo, ainda, o risco de manter-se com plena eficácia o quadro decisório. 
 
44. INFORMATIVO DO STF Nº 362 – 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Improbidade Administrativa e Prerrogativa de Foro 
O Tribunal iniciou julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público - CONAMP e pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB contra os §§ 1º e 2º 
do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo art. 1º da Lei 10.628/2002. Alega-se ofensa aos artigos 2º; 102, I; 
105, I; 108, I e 125, §1º, da CF. Inicialmente, afastou-se, por unanimidade, a preliminar de ilegitimidade da CONAMP e 
a de ausência de pertinência temática das requerentes. Quanto àquela, tendo em conta recente precedente do Pleno no 
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qual se decidira pela legitimação para ação direta de inconstitucionalidade das chamadas "associações de associações" 
(ADI 3153 AgR/DF - v. Informativo 356) e, ainda, em virtude de o novo estatuto da CONAMP restringir a qualidade de 
associados efetivos às pessoas físicas integrantes da categoria. Quanto a esta, por se entender que as normas 
impugnadas se refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os órgãos do Poder Judiciário e, por 
conseguinte, entre os do Ministério Público, o que configuraria a necessária relação de pertinência entre aquelas e as 
finalidades institucionais das respectivas entidades nacionais de classe. Em relação ao mérito, o Min. Sepúlveda 
Pertence, relator, julgou procedente o pedido de ambas as ações. Salientou que o §1º do art. 84 do CPP constitui reação 
legislativa ao cancelamento da Súmula 394, ocorrido no julgamento do Inq 687 QO/SP (DJU de 9.11.2001), cujos 
fundamentos a lei nova estaria a contrariar, e no qual se entendera que a tese sumulada não se refletira na CF/88 
(Enunciado 394 da Súmula: "Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por 
prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício"). 
Asseverou ser improcedente a alegação de que o cancelamento da Súmula 394 se dera por inexistir, à época, previsão 
legal que a consagrasse, já que tanto a súmula quanto a decisão no Inq 687 QO/SP teriam derivado de interpretação 
direta e exclusiva da Constituição Federal. Declarou a inconstitucionalidade do §1º do art. 84 do CPP por considerar 
que o mesmo, além de ter feito interpretação autêntica da Carta Magna, o que seria reservado à norma de hierarquia 
constitucional, teria usurpado a competência do STF como guardião da Constituição Federal ao inverter a leitura por ele 
já feita de norma constitucional, o que, se admitido, implicaria sujeitar a interpretação constitucional do STF ao 
referendo do legislador ordinário. Declarou, também, a inconstitucionalidade do §2º do art. 84 do CPP. Disse que esse 
parágrafo veiculou duas regras: a que estende a competência especial por prerrogativa de função para inquérito e ação 
penais à ação de improbidade administrativa e a que manda aplicar, em relação à mesma ação de improbidade, a 
previsão do §1º do citado artigo. Esta última regra, segundo o relator, estaria atingida por arrastamento pela declaração 
de inconstitucionalidade já proferida. E a primeira implicaria declaração de competência originária não prevista no rol 
taxativo da Constituição Federal. Ressaltou que a ação de improbidade administrativa é de natureza civil, conforme se 
depreende do §4º do art. 37 da CF ("Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.") e que o STF jamais entendeu ser competente para o 
conhecimento de ações civis, por ato de ofício, ajuizadas contra as autoridades para cujo processo penal o seria. 
Salientou, ainda, que a Constituição Federal reservou às constituições estaduais, com exceção do disposto nos artigos 
29, X e 96, III, a definição da competência dos seus tribunais (CF, art. 125, §1º), o que afastaria, por si só, a 
possibilidade da alteração dessa previsão por lei federal ordinária. Concluiu que o eventual acolhimento, no julgamento 
da Rcl 2138/DF, da tese de que a competência constitucional para julgar crimes de responsabilidade se estenderia às 
ações de improbidade, não prejudicaria nem seria prejudicado pela declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 
84, já que a competência dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que aquela para julgar 
os crimes comuns. Após, o Min. Eros Grau pediu vista dos autos. (CPP: "Art. 84. A competência pela prerrogativa de 
função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes 
comuns e de responsabilidade. § 1o A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos 
do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função 
pública. § 2o A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o 
tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de 
foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1o.").  
ADI 2797/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 22.9.2004. (ADI-2797)  
ADI 2860/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 22.9.2004. (ADI-2860) 
PRIMEIRA TURMA  
Responsabilidade Civil do Estado e Ato Ilícito Praticado fora das Funções Públicas 
A Turma iniciou julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do tribunal 
de justiça daquele Estado que, reconhecendo a existência de responsabilidade objetiva, condenara o ente federativo a 
indenizar vítima de disparo de arma fogo, pertencente à corporação, utilizada por policial durante período de folga. 
Alega-se, na espécie, ofensa ao art. 37, §6º, da CF, uma vez que o dano fora praticado por policial que se encontrava 
fora de suas funções públicas. O Min. Carlos Britto, relator, negou provimento ao recurso por entender que a culpa do 
Estado residiria no fato de ter fornecido arma a um servidor sem condições de usá-la, assumindo um risco, pelo qual 
responderia civilmente na eventual ocorrência de dano. Asseverou que não há diferença, para fins de apuração da 
responsabilidade civil do recorrente, se o dano causado por arma de fogo, pertencente ao Estado e sob a guarda de 
policial militar, ocorreu quando este estava ou não em serviço. Ressaltou, ainda, jurisprudência do STF no sentido de 
que, mesmo não estando o agente público em exercício efetivo de sua função, há a responsabilidade civil do Estado pela 
conduta do mesmo. Após, pediu vista dos autos o Min. Eros Grau. Precedentes citados: RE 160401/SP (DJU de 4.6.99) 
e RE 213525/SP (DJU de 14.5.2002).  
RE 363423/SP, rel. Min. Carlos Britto, 21.9.2004. (RE-363423) 
Desnecessidade de Cargo e Devido Processo Legal 
A Turma deu provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que 
entendera legal e constitucional a exoneração de servidores públicos do Município de Bicas/MG, que se encontravam 
em estágio probatório, tendo em conta o excessivo número de cargos existentes no referido Município, conforme 
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declarado em decreto municipal, bem como a limitação dos gastos com a folha de pagamento imposta pela LC 82/95 
(Lei Camata). No caso concreto, o prefeito que determinara a exoneração, teria empossado, em seguida, novos 
servidores para assumir os mesmos cargos declarados desnecessários. Entendeu-se que o acórdão recorrido teria 
violado, a pretexto de dar comprimento à LC 82/95, os incisos LIV e LV do art. 5º da CF, uma vez que o Município não 
poderia ter exonerado servidores ocupantes de cargo efetivo sem o devido processo legal, garantindo-lhes o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, bem como estaria em confronto com o Enunciado 21 da Súmula do STF ("funcionário 
em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração 
de sua capacidade."). Asseverou-se que a declaração de desnecessidade costuma atingir cargos providos há um tempo 
considerável, tanto que a Constituição a prevê apenas quando trata de servidores estáveis e, para esses casos, prescreve 
a disponibilidade remunerada e o aproveitamento em outro cargo, mas não a exoneração. Afastou-se, por fim, a 
incidência do Enunciado 22 da Súmula do STF ("o estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do 
cargo.") porque a hipótese não envolvia a extinção de cargo, mas a declaração de desnecessidade, e, ainda, em razão de 
o referido enunciado não tratar da ausência de processo administrativo anteriormente ao ato de exoneração, tema central 
do recurso. RE provido para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e 
restabelecer os termos da sentença de primeiro grau. Precedentes citados: RE 222532/MG (DJU de 1º.9.2000); RE 
230540/SP (DJU de 13.8.99).  
RE 378041/MG, rel. Min. Carlos Britto, 21.9.2004.(RE-378041) 
 
45. INFORMATIVO DO STF Nº 363 – 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Fazenda Pública. Honorários Advocatícios. Execução Não Embargada 
O Tribunal negou provimento a recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea b do inciso III do art. 102 
da CF, contra acórdão do TRF da 4ª Região que entendera ser devido o pagamento, pelo INSS, de honorários 
advocatícios em execução contra ele movida e não embargada, tendo em conta precedente da Corte Especial daquele 
Tribunal, no qual se declarara a inconstitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela 
Medida Provisória 2.180-35/2001 ("Art.1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas 
execuções não embargadas.") por não se vislumbrar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 
62 da CF. Inicialmente, ressaltou-se a devolutividade ilimitada da análise da constitucionalidade da norma quando 
interposto o recurso extraordinário pela alínea b do permissivo constitucional. Em seguida, declarou-se, por maioria, 
incidentemente, a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001, com interpretação conforme de modo a 
reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730), excluídos os 
casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do art. 100 da CF ("Art. 
100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... §3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de 
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda 
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado."). Entendeu-
se que a norma impugnada veio a socorrer situação relevante e emergencial de urgência legislativa, tendo em conta a 
explosão da litigiosidade contra certas áreas da Fazenda Pública. Ressaltou-se a peculiaridade da execução por quantia 
certa contra esta movida, na qual ela estaria obrigada, mesmo que quisesse adimplir a condenação de outra forma, a 
pagar pelo sistema de precatórios, salvo a partir do advento da EC 20/98, que excetuou dessa regra os precatórios de 
pequeno valor. Concluiu-se que, no caso concreto, o recurso deveria ser improvido por se estar diante de hipótese de 
execução dessa última modalidade. Vencidos, na questão prejudicial de constitucionalidade, os Ministros Carlos 
Velloso, relator, Carlos Britto e Marco Aurélio, que declaravam a inconstitucionalidade formal e integral da norma 
impugnada. (CPC: "Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor 
embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I - o juiz 
requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente; II - far-se-á o pagamento na ordem de 
apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito."). 
RE 420816/PR, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 29.9.2004. (RE-420816) 
Reserva Remunerada e Novo Cargo - 2 
O Tribunal concluiu julgamento de mandado de segurança impetrado por oficial da Marinha contra ato do Presidente da 
República e do Diretor de Pessoal da Marinha, consistente na negativa de autorização de posse do impetrante no cargo 
de professor na Universidade Federal do Estado do Ceará, para o qual fora habilitado por meio de concurso público, 
tornando insubsistente ato de posse autorizado anteriormente pelo Ministro da Administração Federal, que determinara 
a agregação do impetrante para fins de reserva remunerada - v. Informativo 352. Indeferiu-se, por maioria, a segurança 
e cassou-se a liminar concedida com base na jurisprudência do STF no sentido de que a investidura de militar em novo 
cargo, com sua conseqüente transferência para a reserva remunerada, está subordinada à autorização do Presidente da 
República, de acordo com o §3º do art. 98 da Lei 6.880/80, norma recebida pelo §9º do art. 42 da CF, na sua redação 
original, que expressamente remete, à lei ordinária, o estabelecimento das condições de transferência dos militares para 
a inatividade. Vencido o Min. Marco Aurélio que concedia a segurança por considerar que, diante das peculiaridades do 
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caso, e em prol da segurança jurídica, não se poderia admitir que os procedimentos administrativos anteriores, que 
autorizaram a posse e passagem do impetrante para reserva remunerada, não tivessem gerado efeitos válidos. 
MS 22369/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 30.9.2004. (MS-22369) 
SEGUNDA TURMA 
Revisão Geral de Remuneração e Enunciado 339 da Súmula 
A Turma iniciou o julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 102, 
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo tribunal de justiça do mesmo Estado que deferiu mandado de segurança 
para garantir a defensores públicos, procuradores do Estado e delegados de polícia a percepção de reajustes concedidos, 
a título de abonos, a todos os servidores públicos daquele ente federativo, bem como para assegurar-lhes a observância 
do teto limite remuneratório fixado em Decreto Legislativo estadual. O recorrente sustenta, na espécie, a 
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo Estadual 16/90, que fixou a remuneração dos membros da Assembléia 
Legislativa em 75% do que percebido por deputado federal, uma vez que o mesmo teria sido julgado válido, pelo 
acórdão recorrido, em face da Constituição. Alega também: a) a ofensa aos arts. 2º; 5º, LXIX; 27, §2º; 37, XI, XII, XIII; 
60, §4º, III; 61, §1º, II, a; 96, II, b; 167, II; 169, parágrafo único e incisos, todos da CF; b) a violação ao art. 38 do 
ADCT; c) a impossibilidade do exame da questão, em sede de mandado de segurança, já que envolve ampla instrução 
probatória; d) a indevida relação estipendial transfederativa estabelecida pelo acórdão, fixando os vencimentos no 
âmbito estadual em decorrência de alterações no plano federal, sem o necessário concurso decisório dos poderes 
Executivo e Legislativo locais; e) a impossibilidade do Poder Judiciário local, consoante disposto no Enunciado 339 da 
Súmula do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob fundamento da isonomia"), aumentar vencimentos de servidores públicos a pretexto de isonomia, sob pena 
de ofensa ao princípio da separação dos poderes; f) que a concessão dos abonos não lesionou o princípio da isonomia, 
pois não se tratou de revisão geral, mas de correção de anomalias existentes na remuneração dos servidores. A Min. 
Ellen Gracie, relatora, não conheceu do recurso pela alínea c, por entender que o referido Decreto não fora contestado 
perante a Constituição Federal, mas apenas servira de fundamento ao acórdão recorrido para invalidar ato do poder 
Executivo local que fixou a remuneração dos secretários de Estado, este sim questionado em face do art. 49, VIII, da 
CF. No tocante ao fundamento previsto no art. 102, III, a, da CF, a relatora, considerando que somente os arts. 2º e 37, 
X, da CF foram prequestionados, conheceu do recurso e a ele negou provimento. Asseverou que, no caso, tendo o 
tribunal de justiça examinado os decretos estaduais e concluído tratar-se de revisão geral, haveria óbice, em recurso 
extraordinário, em se concluir de forma diversa e reinterpretar direito local. Assim, estabelecida a premissa de se estar 
diante de revisão geral, e não de hipótese de reajuste setorial, a relatora aplicou o precedente firmado no RMS 
22307/DF (DJU de 13.6.97), no qual, com fundamento na auto-aplicabilidade do art. 37, X, da CF, em sua redação 
original, afastou-se o Enunciado 339 da Súmula do STF para garantir a todos os servidores públicos federais o reajuste 
concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93. Após, pediu vista o Min. Joaquim Barbosa. 
RE 393679/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 28.9.2004. (RE-393679) 
Art. 19 do ADCT e Interrupção do Exercício 
A Turma, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra 
acórdão do tribunal de justiça do mesmo Estado que, reformando sentença, entendera ser a recorrida, professora 
convocada da rede estadual de ensino, beneficiária da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT ("Os servidores 
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que 
não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço 
público"). O recorrente alegava que o instituto da convocação seria modalidade de contratação sob regime especial e 
por tempo determinado não amparado pelo art. 19 do ADCT e que não teria havido exercício contínuo da função no 
período a que alude o referido dispositivo constitucional. Entendeu-se, tendo em conta a singularidade do caso, que os 
breves intervalos verificados nas contratações firmadas com a recorrida, decorrentes da própria natureza da atividade 
prestada (magistério), não descaracterizariam o direito da servidora. Asseverou-se, ainda, que o art. 19 do ADCT visou 
beneficiar aqueles que vinham prestando serviço continuado e não mencionou a exigência de que o serviço fosse 
prestado por período ininterrupto. Vencida a Min. Ellen Gracie, relatora, que dava provimento ao recurso por considerar 
que se deveria dar interpretação restritiva ao requisito a que alude o art. 19 do ADCT, norma transitória e exceção à 
regra do art. 37, II, da CF, no sentido de que o mesmo exigiria, para obtenção da estabilidade, a prestação do serviço 
pelo prazo de cinco anos contínuos e ininterruptos. 
RE 361020/MG, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, 28.9.2004. (RE-361020) 
CLIPPING  DO DJ 
1º de outubro de 2004 
QUEST. ORD. EM ACO N. 730-RJ 
ADI N. 100-MG 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE 
MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 
1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de 
direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do 
ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, 
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Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco 
anos ininterruptos de serviço público. 
2. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da 
exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rel. 
Min. Carlos Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rel. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002), entre outros. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. 
* noticiado no Informativo 360 
ADI N. 637-MA 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: 1. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao primeiro provimento de cargo público, reputa-se 
ofensiva do art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do 
"aproveitamento" e "acesso" de que cogitam as normas impugnadas (§§ 1º e 2º do art. 7º do ADCT do Estado do 
Maranhão, acrescentado pela EC 3/90). 
2. Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal 
- entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis -, dada a implicação com o princípio 
fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. 
3. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo para legislar sobre matéria concernente a servidores 
públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas. 
* noticiado no Informativo 358  
 

D I V E R S O S  

46. ALTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS DE 09 DE 
SETEMBRO DE 2004. (DOJ-RS 13.9.2004, 1.º Caderno, p. 84). (DOJ-RS 14.9.2004, 1.º Caderno, pp. 79-80). (DOJ-RS 
15.9.2004, 1.º Caderno, p. 96). 

CERTIFICO que a Seção de Dissídios Coletivos, em sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2004, no uso de 
suas atribuições legais, decidiu, por unanimidade de votos, alterar a redação do Precedente nº 48 deste Tribunal, que 
passou a ser a seguinte: P48. INTERVALOS – CPD: “Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma 
pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.” Por unanimidade 
de votos, decidiu, ainda, alterar a redação do Precedente nº 50 deste Tribunal, que passou a ser a seguinte: P50. 
ACRÉSCIMOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS: “O empregado que se demitir antes de completar 12 (doze) 
meses de serviço tem direito a férias proporcionais, com o acréscimo do terço (1/3) constitucional.” Por unanimidade de 
votos, decidiu, ainda, criar os novos Precedentes deste Tribunal, de nºs 51 a 75, que seguem: P51. ADICIONAL FACA 
– FRIGORÍFICO: “Aos trabalhadores que laboram em frigoríficos no trabalho de corte com uso de faca, é assegurado 
um adicional salarial no valor de 10% (dez por cento) do salário normativo da categoria.”; P52. AMAMENTAÇÃO: “O 
horário destinado à amamentação, ou seja, meia hora por turno de serviço, poderá ser convertido em uma hora, sendo 
concedido no início ou término da jornada, à livre escolha da trabalhadora.”; P53. AVISO PRÉVIO – OPÇÃO: “No 
início do período do aviso prévio, o empregado poderá optar pela redução de 02 (duas) horas no começo ou no final da 
jornada de trabalho.”; P54. AVISO PRÉVIO – SUSPENSÃO: “O aviso prévio será suspenso se no seu curso o 
empregado entrar em gozo de benefício previdenciário ou em licença saúde, completando-se o tempo nele previsto após 
a  alta.”; P55. CIPA: “O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea “a”, do 
ADCT da Constituição de 1988.”; P56. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA – NOVO: “Readmitido o empregado no 
prazo de 1 (um) ano, na função que exercia, não será celebrado novo contrato de experiência, desde que cumprido 
integralmente o anterior.”; P57. CTPS – ANOTAÇÃO DA SAÍDA: “A data de saída a ser anotada na CTPS deve 
corresponder a do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.”; P58. ESTAGIÁRIOS – ADMISSÃO: “As 
empresas só poderão admitir ou aceitar estagiários desde que estas admissões não impliquem demissões de empregados 
e que o seu número não ultrapasse a 10% (dez por cento) dos empregados restantes por estabelecimento.”; P59. 
ESTAGIÁRIOS – CONTRATO DE EXPERIÊNCIA: “É vedada a realização de contrato de experiência para os 
estagiários, após a conclusão do estágio, na mesma função.”; P60. GESTANTE – LICENÇA REMUNERADA: 
“Concede-se abono de falta para a empregada gestante, à base de um dia por mês, para exame pré-natal, mediante 
comprovação.”; P61. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: “Impõe-se multa, por 
descumprimento das obrigações de fazer, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário básico, em favor do 
empregado prejudicado, excetuadas as cláusulas que já contenham multa específica ou previsão legal, desde que 
constituído em mora o empregador.”; P62. RELAÇÃO DE SALÁRIOS: “Os empregadores, mediante requerimento, 
fornecerão a relação de salários de contribuição ao empregado demitido.”; P63. SUBSTITUIÇÃO NÃO EVENTUAL: 
“Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado 
substituto fará jus ao salário contratual do substituído.”; P64. VÍRUS HIV: “Desde que ciente o empregador, é vedada a 
despedida arbitrária do empregado que tenha contraído o vírus do HIV, assim entendida a despedida que não seja 
fundamentada em motivo econômico, disciplinar, técnico ou financeiro, assegurando, neste caso, a readaptação ou 
alterações que se fizerem necessárias em função da doença.”; P65. ABONO DE PONTO – PAGAMENTO DO PIS: “É 
assegurada aos empregados a dispensa do serviço em até meia jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, para saque dos 
rendimentos do Programa de Integração Social (PIS), ampliando-se a dispensa por toda a jornada no caso de domicílio 
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bancário em município diverso, exceto em relação às empresas que mantêm convênio com a Caixa Econômica 
Federal.”; P66. RETENÇÃO DA CTPS – INDENIZAÇÃO: “Será devida ao empregado a indenização correspondente a 
1 (um) dia de salário básico, por dia de atraso, pela retenção de sua carteira profissional após o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, limitada a multa a seis meses do salário básico do empregado prejudicado.”; P67. ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA AOS VIGIAS: “No caso dos empregados que exercem a função de vigia, a empresa prestará assistência 
jurídica sempre que, no exercício regular das suas funções, incidirem na prática de ato que os leve a responder ação 
penal, desde que seus interesses não entrem em conflito com os do empregador.”; P68. RADIOLOGIA – 
AFASTAMENTO DA EMPREGADA GESTANTE: “Fica assegurado às empregadas gestantes lotadas no setor de 
radiologia, radioterapia e medicina nuclear, o afastamento destas durante o período de gestação, garantindo-se a mesma 
jornada de trabalho e o retorno ao setor após o gozo de suas licenças específicas, sem prejuízo do aproveitamento em 
outro setor.”; P69. EMPREGADOS MOTORISTAS – ACIDENTES: “Aos empregados motoristas que sofrerem 
acidentes, quando no exercício de suas funções,  será assegurada assistência jurídica gratuita, desde que seus interesses 
não entrem em conflito com os do empregador.” P70. VACINAÇÃO: “O empregador se obriga a colocar à disposição 
do empregado, sem ônus para o mesmo, a vacina contra Hepatite “B”, respondendo por sua aplicação, quando houver 
risco de exposição ao vírus no local de trabalho.”; P71. LANCHE – PLANTONISTAS: “Os empregadores, às suas 
expensas, devem fornecer aos empregados que estiverem de plantão, por 12 (doze) horas ou mais, um lanche de bom 
padrão alimentar.”; P72. LOCAL PARA REFEIÇÕES: “Obrigação de as empresas, quando concederem intervalo 
intraturnos, para lanche, sem dispensarem os empregados durante este lapso, manterem local apropriado, em condições 
de higiene para tal.”; P73. SALÁRIO DE ADMISSÃO: “O empregado admitido para função de outro dispensado sem 
justa causa, terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens 
pessoais.”; P74. JUSTIFICATIVA DA DEMISSÃO MOTIVADA: “Quando invocada a justa causa para a despedida, o 
empregado será informado, por escrito, dos motivos da dispensa.”, e P75. ASSENTOS NOS LOCAIS DE 
TRABALHO: “Para atividade cujo trabalho seja realizado de pé, é obrigatória a colocação de assentos para descanso 
em local ou locais que permitam a utilização por todos os trabalhadores durante as pausas.” As alterações e os novos 
Precedentes acima referidos terão vigência a partir da terceira publicação desta matéria no Diário Oficial do Estado. 
Porto Alegre, 09 de setembro de 2004. 
MAUREN REINOLDI DA SILVA - Secretária da Seção de Dissídios Coletivos 
 
47. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.º 77 DE 08 DE SETEMBRO DE 2004. (DOU 10.9.2004, Seção 1, p. 27). 

Divulga novos códigos de arrecadação de receitas federais. 
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, 
declara: 
Art. 1º Ficam instituídos, para serem utilizados em recolhimentos de valores efetuados por meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), os seguintes códigos de arrecadação: 
I - 4480 - Receita Dívida Ativa - Multa Infração Código Brasileiro Aeronáutica; e 
II - 6808 - Multa por Omissão/Erro/Atraso Dacon.  
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
CARLOS HENRIQUE DE FREITAS SILVA 
 
48. CANCELAMENTO DOS TEMAS N.ºs 263 E 320 DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SEÇÃO 

ESPECIALIZADA EM DISSIDIOS INDIVIDUAIS, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 (DJU 14.9.2004, Seção 1, p. 433). 
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, 
em cumprimento ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno, dá ciência de que o Tribunal Pleno, em sessão 
realizada em 02/09/2004, decidiu pelo cancelamento dos Temas nºs 263 e 320 da Orientação Jurisprudencial da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais (Subseção I), no julgamento dos processos RR-23.988/2002-006-11-00.3 e RR-
615930/99, respectivamente.  
Brasília-DF, 10 de setembro de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
49. DESPACHO DO MINISTRO DA FAZENDA, DE 17 DE SETEMBRO DE 2004 (DOU 27.9.2004, Seção 1, pp. 17-19). 
Referência: Memorando nº 2786 PGFN-PGA de 19.11.2003. 
Interessado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Assunto: Sigilo Fiscal. 
Despacho: Aprovo Parecer nº 980/PGFN-PGA, de 30 de junho de 2004, da Procuradoria-Geral da Fazenda cujas 
conclusões são:  
a) a troca de informações entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve ser 
ampla e irrestrita, não se justificando nenhuma forma de restrição ao compartilhamento de dados cadastrais e de 
informações econômico-fiscais; 
b) o compartilhamento de informações econômico-fiscais entre órgãos integrantes da administração tributária federal 
não significa quebra do sigilo fiscal, considerando, ainda, que a custódia da informação sigilosa passa para o respectivo 
solicitante; 
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c) os pedidos e disponibilidades de informações econômico-fiscais devem ter sua finalidade devidamente justificada, 
devendo o órgão solicitante ter absoluto controle da informação adquirida, inclusive garantindo a segurança do seu 
sistema eletrônico no armazenamento e controle do manuseio dos dados, conforme a legislação pertinente ao assunto; 
d) Tendo em vista a disposição no art. 3º, da IN/SRF/Nº 20, de 17 de fevereiro de 1998, deverá ser celebrado Convênio 
ou elaborar Termo Aditivo ao Convênio já existente entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, permitindo a disponibilização via on line das bases de dados necessárias ao incremento das 
atividades fazendárias;  
Recambie-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
ANTONIO PALOCCI FILHO 
ANEXO 
PARECER 
PGFN/PGA Nº 980/2004. 
Sigilo fiscal. Possibilidade de acesso recíproco de dados econômico-fiscais entre a Secretaria da Receita Federal e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Previsão constitucional de compartilhamento de cadastros e de informações 
fiscais: Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. 
I - DA CONSULTA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do Memorando nº 2.786/PGFN-PGA solicita a esta Procuradora 
parecer a fim de dirimir dúvidas sobre a existência de divergências interpretativas quanto ao alcance do sigilo fiscal nas 
relações institucionais da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
II - DO SIGILO FISCAL 
1. Ao rever a questão do sigilo no âmbito da Administração Fazendária, faz-se necessário uma elaboração cuidadosa 
dos novos paradigmas vigentes na atualidade, destacando-se a globalização econômica e os avanços tecnológicos e 
reconhecendo que já se passou um tempo considerável para que os juristas e a própria sociedade cheguem a um 
consenso quanto à aplicação destes paradigmas na definição do sigilo fiscal. No momento, é preciso definir exatamente 
aquilo que já está assentado sobre o assunto e indagar quais aspectos pontuais que têm gerado controvérsia. 
2. Por isso, é preciso definir com precisão qual a finalidade e alcance do termo sigilo fiscal. Sabe-se que o dever de 
sigilo fiscal por parte das autoridades detentoras de informações em razão do seu ofício visa a resguardar a privacidade 
e os interesses do cidadão. No caso, a privacidade é um estado de fato protegido pelo próprio Estado. 
3. O acesso à informação a terceiros é permitido nos casos previstos na legislação e sempre com a devida justificativa 
formal. O sigilo fiscal refere-se à proteção dos dados econômico-fiscais dos contribuintes, o que não se confunde com 
as informações referentes à vida intima, ou seja, dados sensíveis. 
4. No Brasil a tradição do sigilo ainda é muito forte, não sendo fácil tratar das suas exceções, visto que a regra é o 
segredo. A cultura jurídica brasileira tem insistido na manutenção do sigilo em relação às matérias fiscais e bancárias. 
Tradição esta que sequer tem tido fundamentação jurídica razoável e que há muito tempo vem sendo seguida sem a 
investigação necessária.  
5. O sigilo fiscal também é visto como um instrumento de proteção do sistema financeiro que tem como regra geral a 
confidencialidade dos seus dados. Como define Juliana Garcia Belloque o sigilo fiscal serve, portanto, à 
confidencialidade da situação tributária dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas. (Sigilo bancário - análise crítica 
da LC 105/2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 82). 
6. A manutenção do sigilo absoluto oponível ao Estado não pode mais ser sustentada, principalmente diante dos novos 
paradigmas do mundo contemporâneo, sendo o sigilo absoluto inconcebível com a própria concepção do Estado 
Democrático de Direito. A necessidade de revisão das antigas práticas de oposição do sigilo vem sendo alertada por 
diversos autores, destacando-se o professor argentino Agustín Gordillo que menciona: 
"(...) enquanto as leis e até as Constituições consagram enfaticamente o princípio da publicidade dos atos de governo, e 
o mais irrestrito acesso aos interessados às atualizações administrativas, salvo se elas forem qualificadas por ato 
expresso e motivado como confidenciais, o certo é que, na prática, tais disposições jamais se cumprem facilmente. A 
tradição administrativa hispano-americana é do silêncio, do segredo, da reserva, da não publicidade. Não se trata do fato 
do funcionário público considerar que realiza com o silêncio uma atividade ilícita: ao contrário, ele entende que o 
correto, o devido, o lícito e normal, é ser zeloso guardião de toda informação administrativa e, acima de tudo, não 
divulgá-la aos administrados ou terceiros, pois eles podem comprometê-lo`. (...) Não podemos aqui senão reiterar que 
tal tendência ao segredo e a reserva é profundamente censurável e que deveria dar-se o mais estrito cumprimento ao 
princípio da publicidade das atuações que consagram as normas vigentes, tanto no âmbito constitucional como no  
âmbito legal." (La administración paralela. Madrid: Civitas, 1982, p. 55-56 – tradução livre). 
7. Portanto, o sigilo fiscal, embora direito do cidadão e dever do Fisco, não é absoluto, pois, se assim o fosse, seria 
instrumento hábil para encobrir crimes ou abusos de direito, descaracterizando a função precípua da Administração 
Pública no sentido de resguardar a boa ordem jurídica. Considerar o sigilo uma questão absoluta seria correr o risco de 
inviabilizar a própria atividade administrativa. Daí porque a tutela da informação é sempre relativa, devendo ceder  
diante dos casos concretos e justificados pela legislação. 
8. O acesso aos dados sigilosos em casos legalmente previstos e circunstâncias formalmente motivadas não significa a 
devassa da privacidade dos contribuintes, como insiste a opinião leiga. É preciso ter uma compreensão ampla deste 
tema, interpretando os dispositivos legais em consonância com todo o sistema jurídico. Esta questão é de extrema 
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importância e gera conseqüências das mais diversas quando mal interpretada tanto no sentido do sigilo absoluto quanto 
da sua extinção sem limites. 
9. O sigilo bancário, por exemplo, serve para ilustrar o que ora se expõe. A dificuldade que ainda hoje se tem para 
flexibilizar a sua aplicabilidade é algo inconcebível. Os aplicadores do Direito têm enfrentado o tema ainda de forma 
superficial, desconsiderando, inclusive, as novas condições da era da sociedade da informação.  
10. Sobre esta questão, transcreve-se o coerente comentário de André Terrigno Barbeitas, Procurador da República que 
bem conhece os casos concretos relativos ao presente tema: 
"É interessante notar que os mesmos autores, adeptos fervorosos da intangibilidade do sigilo bancário em face do Fisco 
- chegando, até mesmo, a buscar restringir a atuação fiscalizadora do Banco Central - assinalam, candidamente, que 
sempre houve troca de informações entre os bancos e que a criação de centrais de informações e a adoção de outras 
medidas, como a elaboração de listas negras (...) são iniciativas que passaram a ser vistas como procedimentos naturais 
e de interesse geral. Ademais, as centrais de risco reforçam os controles das autoridades de supervisão bancária e são, 
também por isso, benéficas ao sistema financeiro e aos próprios investidores e poupadores.' Nem se diga que as centrais 
de risco manuseiam somente dados globalizados unificados, em forma criptografada, processados eletronicamente, on 
line, em regime de automatização total, na tentativa de subtraí-las ao controle do sigilo. É sobremodo difícil imaginar a 
possibilidade da decifração de riscos globais que não levem em consideração um conjunto de informações 
particularizadas. Tanto assim que recente sistema informatizado utilizado pela Centralização de Serviços Bancários 
(SERASA), empresa que possui os bancos como acionistas, contêm dados relativos ao salário, endereço, dívidas e até 
mesmo informações relativas aos cheques pré-datados emitidos. Não se questiona o papel relevante desempenhado 
pelas centrais de risco na preservação da saúde do sistema financeiro, mas a existência das mesmas colidiria,  
frontalmente, com o arquétipo delineado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao sigilo bancário. A não ser que, 
por absurdo, defenda-se a concepção de que o sigilo bancário possa ser oposto ao Fisco, ao Banco Central, ao 
Ministério Público, à Comissão de Valores Mobiliários, ao órgão colegiado incumbido da identificação dos recursos 
oriundos de atividades criminosas e não ao conjunto das próprias instituições financeiras privadas reunidas em centrais 
de risco em nome da preservação imediata dos seus próprios interesses. Seria, sem dúvida, a total inversão de valores, 
que não obstante, certamente convém, e muito, à elite financeira nacional." (O sigilo bancário e a necessidade da 
ponderação dos interesses. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 83-84). 
11. A preocupação central, na verdade, não deve ser propriamente a possibilidade da transferência das informações das 
instituições financeiras, pois isto já está previsto e possibilitado pela legislação vigente (Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001). A reflexão cabível deve ser sobre a forma e controle da transferência dos dados, a fim de evitar 
abusos ou agressões aos direitos dos contribuintes, titulares das informações que irão circular entre os órgãos estatais, 
conforme a finalidade para a qual estão sendo requeridas. 
12. Como bem menciona Maria Eduarda Gonçalves, o interesse individual a merecer proteção jurídica é a utilização 
legítima dos dados por parte dos órgãos estatais: 
"Na era da informação, quando múltiplos dados sobre pessoas são registrados em computadores e circulados pelos 
sistemas de comunicação, e quando o uso dos meios eletrônicos (cartões de crédito, via verde, telefones celulares, etc) 
fornece aos sistemas, regularmente, informação sobre a vida privada, os regimes de proteção de dados apresentam-se na 
prática como formas de regulação de abusos graves e não como formas de controle dos dados pelas pessoas que são os 
seus titulares. De acordo com estes regimes, o primeiro interesse individual a merecer proteção jurídica é o interesse de 
uma utilização legítima dos dados pelas organizações públicas e privadas.  
(...) No que se refere à informação do setor público, a sociedade da informação vem permitir ganhos de eficiência no 
seu recolhimento, tratamento e utilização pelas administrações públicas e ao mesmo tempo oportunidades inexploradas 
de uso dessa informação, seja para fins de serviço público, seja para fins privados. As políticas de valorização 
econômica da informação do Estado, aliadas ao movimento de privatização de serviços públicos, estão, porém, a afetar 
a esfera dentro da qual se tem exercido a liberdade de informação, na sua vertente de liberdade de acesso a 
documentação e informação administrativas. (Direito da informação - novos direito e formas de regulação na sociedade 
da informação. Coimbra: Almedina, 2003, p.43). 
III - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
13. A fiscalização é uma das atividades preponderantes da Administração Tributária, devendo a legislação traçar os 
meios legais para que a Fazenda Pública possa exercer esta importante e complexa atividade, inclusive, indicando os 
instrumentos viáveis para efetuar com segurança e eficiência as diligências necessárias através dos procedimentos 
administrativos cabíveis.  
14. Sobre a possibilidade de diligências no âmbito da Administração Fazendária prevê o Código Tributário Nacional: 
"Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos 
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se 
refiram." 
"Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos 
necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo 
para a conclusão daquelas. 
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Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais 
exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela 
autoridade a que se refere este artigo." 
15. Os agentes fazendários não têm poder discricionário neste campo, devendo seguir rigorosamente os procedimentos 
legais estabelecidos na legislação. 
16. Ressalta-se que o art. 194, do Código Tributário Nacional refere-se à necessidade de legislação (lei em sentido 
amplo), tais como, Instruções Normativas, Decretos, Portarias, dentre outras, dispensado, assim, a necessidade de lei em 
sentido restrito (lei ordinária ou complementar), conforme se observa a seguir: 
"Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em 
função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria 
de fiscalização da sua aplicação." 
17. O sigilo fiscal, portanto, refere-se ao dever dos órgãos da Administração Fazendária de não divulgar informações 
econômico-fiscais que obtém decorrentes de suas funções institucionais, não significando que tais informações não 
possam ser acessadas por outro órgão estatal. Afinal, numa visão sistêmica o Estado é um só e todos os seus órgãos 
funcionais têm o mesmo fim, qual seja, atender os interesses da coletividade em prol do interesse público.  
18. A atividade de fiscalização em matéria fiscal comumente envolve uma série de órgãos e instituições estatais e que 
durante as tarefas de arrecadação, controle e fiscalização vários caminhos são percorridos, daí a necessidade 
fundamental de integração entre os diversos órgãos públicos. Portanto, a permuta das informações oficiais, dentro dos 
parâmetros legalmente estabelecidos, torna-se imprescindível. 
19. Registra-se, neste sentido, a lição de Aldemário Araújo Castro, Procurador da Fazenda Nacional e Professor da 
Universidade Católica de Brasília: 
"A entrega da informação fiscal para aquele que demonstre legítimo interesse jurídico encontra fundamento no art. 5º, 
incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, como frisamos e, importa sublinhar, na ausência de direitos 
absolutos. Com efeito, a eventual tensão entre a manutenção da informação fiscal em sigilo e o seu conhecimento estrito 
para exercício de direito consagrado na ordem jurídica, resolve-se pela entrega ou fornecimento da informação para 
aquele fim específico, sendo punidos, na forma própria, os abusos acaso cometidos. O manuseio de dados ou 
informações fiscais de terceiros para o exercício de legítimo interesse jurídico ganha foros de fundamental importância 
quando se trata de desempenho de atribuições institucionais. Flagramos, nestes casos, a materialização do princípio da 
supremacia do interesse público consistente na apuração e punição de ilícitos, realização da isonomia tributária, entre 
outros fins altamente nobres. Com efeito, não há como recusar a prestação  de informações para instruir: a) inquérito 
policial devidamente instaurado; b) investigação e denúncia a ser formulada pelo Ministério Público; c) troca de 
informações de interesse fiscalizatório ou arrecadatório entre as Administrações Tributárias ou d) procedimento 
administrativo de localização de bens de direitos para efeito de recuperação judicial de créditos públicos não pagos." 
(Sigilo fiscal: delimitação. Disponível em www.aldemario.adv. No mesmo endereço eletrônico, ver também o artigo 
Quebra de sigilos bancário e fiscal, de Josiberto Martins Lima). 
20. No âmbito da Administração Pública, para garantir o sigilo fiscal, o manuseio das informações deverá obedecer aos 
procedimentos legais através do devido processo administrativo, onde tudo fica registrado, inclusive, a exposição clara 
da motivação do ato da autoridade que fez a requisição da informação (Art. 198, § 1º e § 2º, inciso II, CTN), cabendo a 
autoridade requerente preservar a garantia do sigilo fiscal. 
21. Por motivação do ato administrativo segue-se a clássica lição de Lúcia Valle Figueiredo que demonstra que a 
motivação do ato administrativo vai muito além da mera indicação da lei aplicada, constituindo a motivação na 
exposição formal das razões que levaram à realização do ato, explicitando as circunstâncias de fato que, ajustadas às 
hipóteses normativas, determinaram a prática do mesmo, assim expondo a autora citada: 
"(...) De verdade, os dispositivos legais apontados não servem a justificar a prática de qualquer ato. A norma descreve 
situações que, se acontecidas, demandam a prática do ato. Deve sintetizar, como adequadamente grafa Enzo Capascioli: 
O conteúdo do ato como documento é, em regra, constituído: do cabeçalho da autoridade que provê, de um preâmbulo 
onde são chamadas as disposições legislativas aplicadas e que fundamentam o poder exercitado; em seguida, uma série 
de considerandos` que contém a motivação do ato, onde se dá notícia da presença dos pressupostos, dos pareceres, da 
valoração desenvolvida, das razões pelas quais determinou-se a emanação do ato, e emaná-lo naquele momento e com 
aquele conteúdo, (...).` A motivação é elemento essencial para o controle, sobretudo, para o controle judicial. Não 
haverá possibilidade de aferir se o ato se conteve dentro da competência administrativa, dentro da razoabilidade, que 
deve nortear toda a competência, caso não sejam explicitadas as razões condutoras do provimento emanado." (Curso de 
direito administrativo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 169). 
22. Com o advento da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, o intercâmbio de informações alcança 
inclusive os Estados estrangeiros, conforme o acréscimo do parágrafo único, do art. 199, do Código Tributário 
Nacional, que já previa a permuta de informações e a assistência mútua para a fiscalização dos tributos entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios e, agora, amplia este intercâmbio para outros países, nos seguintes termos: 
"Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão 
mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, 
em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá 
permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos." 
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23. Diante da necessidade de troca de informações o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade do intercâmbio 
de informações sigilosas e a assistência mútua entre os órgãos fazendários, podendo ser promulgada Lei ou Convênio 
para tal.  
24. A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, ao prever a possibilidade de acesso aos dados bancários pela 
Administração Fazendária, não o fez aleatoriamente. A requisição da informação dos dados bancários tem que ser 
motivada e instaurado o devido processo administrativo, determinando que os documentos e informações obtidos 
devam permanecer em sigilo fiscal (art. 6º, parágrafo único, LC nº 105/2001), prevendo, também, a responsabilidade 
penal para o servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização indevida da informação obtida (art. 11, LC nº 
105/2001). 
25. Ressalta-se que os dados da movimentação bancária que são repassados para o Fisco são meramente quantitativos, 
identificando os titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, não permitindo a 
identificação da origem do dinheiro ou a natureza dos gastos efetuados. 
26. O Decreto nº 4.489, de 28 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 5º, da Lei Complementar nº 105/2001, 
estabelece no art. 7º, que as informações enviadas pelas instituições financeiras para a Secretaria da Receita Federal 
poderão ser utilizadas para instaurar procedimento fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário: 
"Art. 7º. A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das 
informações recebidas nos termos deste Decreto, facultada sua utilização para instaurar procedimento fiscal tendente a 
verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições sob sua administração." 
27. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, órgão da Administração Tributária Federal, em razão do seu dever de 
sigilo fiscal, deverá ter sempre a base legal para o acesso aos dados de sua responsabilidade, devendo ser celebrado 
Convênio para a realização de intercâmbio e fornecimento dos dados econômico-fiscais dos contribuintes (Portaria 
SRF/ nº 580, de 12/6/2002). 
28. O acesso às informações sigilosas da Secretaria da Receita Federal por outros órgãos, entidades ou autoridades 
requisitantes, nas hipóteses justificadas não perde o caráter sigiloso, tendo em vista que o receptor deverá resguardar 
também o sigilo, obedecendo aos rigorosos procedimentos de manuseio e arquivo das informações, conforme prevê a 
Portaria SRF nº 580, de 12 de junho de 2001. Vê-se, pois, que a legislação citada gira em torno de objetivos comuns: 
transparência fiscal e combate à corrupção e evasão fiscal. 
29. Em relação ao acesso às informações sigilosas, pode-se citar o exemplo da Lei nº 10.174, de 09 de janeiro de 2001, 
que permite a utilização das informações obtidas no âmbito da fiscalização da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) para fundamentar a instauração de procedimento administrativo fiscal com o fim de 
verificar a existência de crédito tributário relativo a outros impostos e contribuições e para embasar o lançamento 
necessário à constituição do crédito tributário porventura existente. 
30. Neste sentido, muito bem fundamentou Priscila Faria da Silva, Procuradora da Fazenda Nacional, no Parecer 
PGFN/CAT/Nº 1649/2003, ao se referir ao assunto em questão: 
"A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, previu, no art. 5º, a possibilidade de que as instituições 
financeiras informem à administração tributária da União as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus 
serviços. O mesmo dispositivo atribuiu competência ao Poder Executivo para disciplinar a periodicidade, os limites de 
valor e os critérios a serem observados para a prestação de informações. De acordo com o § 2º do art. 5º da mesma Lei, 
as informações que podem ser transferidas restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das 
operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita 
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. Além disso, o § 5º do mesmo dispositivo legal 
determinou que as informações assim recebidas pela administração tributária deverão ser conservadas sob sigilo fiscal, 
na forma da legislação em vigor. Claro está que, tratando-se de transferência de informações que se restringem a 
demonstrar os montantes globais das movimentações bancárias efetuadas pelos contribuintes, sem identificar a origem 
ou natureza dos gastos efetuados, não há, no caso, qualquer risco de ofensa às garantias constitucionais do direito à 
incolumidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988)."  
31. Percebe-se, pois, que o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais no atual contexto da globalização 
econômica e dos avanços tecnológicos são condições imprescindíveis para o bom êxito das atribuições fazendárias. 
32. O sistema normativo brasileiro vem avançando consideravelmente na elaboração de mecanismos legais compatíveis 
com o movimento mundial de transparência, aperfeiçoando sua legislação e proporcionando uma considerável melhoria 
nos níveis de governabilidade. Neste contexto, destacam-se, como exemplo: Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que 
define crimes contra o Sistema Financeiro Nacional; Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra 
a Ordem Tributária; Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos e cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF; Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que permite a quebra 
do sigilo bancário diretamente pela Administração Pública; Lei nº 10.467, de 11 de janeiro de 2002, que visa a dar 
efetividade ao Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2.000, que por sua vez promulga a Convenção sobre Combate 
da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 17 de 
dezembro de 1997; Portaria CJF/ nº 98, de 04 de setembro de 2002; Instrução Normativa SRF nº 361/2003 e, no âmbito 
constitucional, a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. 
IV - O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ENTRE A SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
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33. Para analisar o compartilhamento de informações sigilosas é preciso partir do princípio da coerência do sistema, 
destacando os princípios basilares que dão suporte a organização estatal, devendo partir destes princípios a orientação 
das atribuições dos entes da administração pública. 
34. A cooperação entre os órgãos estatais está cada vez mais acentuada, cabendo a legislação sistematizar as condutas 
devidas para que cada órgão bem exerça suas atribuições, proporcionando a atuação de forma integrada e com o devido 
resguardo do dever de sigilo fiscal que deve ficar mantido. O que se deve atentar, portanto, não é  tão somente na 
questão do acesso aos dados sigilosos, mas, sim, na correta movimentação e armazenamento dos mesmos.  
35. O êxito na fiscalização, arrecadação e cobrança do crédito tributário está condicionado a uma integração harmônica 
entre os órgãos fazendários, não se justificando nenhuma espécie de óbice no tocante ao compartilhamento de bancos de 
dados, principalmente, entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo ambos 
responsáveis pelo regular funcionamento da Administração Fazendária Federal. 
36. Na era da sociedade da informação é preciso superar a cultura do sigilo e reivindicar a cultura da transparência, 
conforme defende Casalta Nabais, quando critica o rigor em relação ao sigilo bancário: "Ora, não obstante os autores 
não enquadrarem esta problemática nas exigências da sistematicidade, temos por seguro que também estas devem ser 
convocadas para harmonizar o direito dos impostos com o direito bancário, a impor, por via de regra, que o segredo 
bancário ceda face ao interesse fiscal na cobrança dos impostos, uma idéia maior suporte logra se tivermos em conta 
que a quebra do segredo em causa é bastante limitado em virtude do segredo fiscal geralmente reconhecido. De certo 
modo, podemos dizer que, com o acesso da administração fiscal aos dados dos contribuintes guardados nos bancos de 
que são clientes, se assiste tão-só ao alargamento relativo dos obrigados ao sigilo e, bem assim, do inerente risco de este 
mais facilmente poder vir a ser violado. Tendo, porém, em consideração designadamente que, entre nós, a violação do  
segredo fiscal tem mesmo tutela penal, podemos concluir que a referida quebra do segredo bancário deixa 
salvaguardado o conteúdo essencial tanto do direito à privacidade da vida privada e familiar dos contribuintes como da 
dinâmica da atividade bancária. Em face disto, compreende-se que, um pouco por toda a parte, se assista ao apelo a uma 
superação da actual cultura de segredo e à reivindicação de uma cultura de transparência, de modo a que haja um maior 
equilíbrio entre o relevantíssimo interesse fiscal na justa e atempada arrecadação das receitas fiscais, de um lado, e os 
direitos fundamentais dos contribuintes (enquanto clientes das instituições financeiras) e o interesse público no regular 
funcionamento da atividade das instituições bancárias e do sistema financeiro, de outro." (O dever fundamental de pagar 
impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 618-619). 
37. A legislação brasileira vem corroborando este entendimento, inclusive no âmbito constitucional, conforme a recente 
Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, quando determina a atuação integrada da Administração 
Fazendária:  
"Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 37 (...). 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais 
ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio." 
38. A Constituição Federal determina a integração entre as administrações tributárias federal, estadual e municipal, não 
se podendo mais cogitar que não ocorra a cooperação entre órgãos da administração fazendária do mesmo ente 
federado, no caso entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal. 
39. Em relação ao acesso às informações sigilosas de um órgão da administração fazendária para outro, no caso entre a 
Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas integrantes da administração 
tributária federal, destacase a necessidade do compartilhamento das informações econômico-fiscais da Contribuição 
Provisória de Movimentação Financeira - CPMF com a finalidade de incrementar a cobrança da Dívida Ativa da União. 
40. O compartilhamento destas informações tem a finalidade de possibilitar a penhora da conta bancária do executado, 
ressaltando que dita informação restringe-se ao conhecimento das instituições financeiras que o contribuinte opera, sem 
necessidade de identificar os valores movimentados, servindo a informação como subsídio para auxiliar na agilização 
do processo de Execução Fiscal. 
41. Lembra-se aqui, que a penhora da conta bancária já é atividade permitida no processo executivo fiscal, conforme o 
CONVÊNIO BACEN/STJ/CJF/2001, assinado em 08 de maio de 2001, estabelecendo a cooperação técnico-
institucional entre o Banco Central do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, para fins 
de acesso ao sistema denominado BACEN JUD. 
42. Por intermédio do sistema BACEN JUD, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os 
Tribunais signatários do Termo de Adesão, poderão, dentro de suas áreas de competência, encaminhar às instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, solicitações de informações 
sobre a existência de contas correntes e aplicações financeiras, determinações de bloqueio e desbloqueio de contas e 
comunicações de decretação e extinção de falência envolvendo pessoas físicas e jurídicas do Sistema Financeiro 
Nacional, bem como outras solicitações que vierem a serem definidas pelas partes. 
43. Convênios desta natureza vêm se expandindo cada vez mais entre os mais diversos órgãos, tais como, o DETRAN, 
os Cartórios de Imóveis, Juntas Comerciais e outros. 
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44. Portanto, nada impede que se seja celebrado Convênio entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, no sentido de possibilitar o acesso aos bancos de dados recíprocos, inclusive, ao referente aos 
dados da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira - CPMF. 
45. Já se tem exemplo do compartilhamento das informações referentes a CPMF com a Administração Fazendária 
Estadual quando necessário na apuração de omissão de receita no âmbito federal ou de procedimento fiscal no âmbito 
dos Estados, conforme ressalta a NOTA SRF/ASESP/2003, do Chefe da Assessoria Especial da Secretaria da Receita 
Federal, Dr. Aylton Dutra Leal, que defende, em casos concretos, a possibilidade do fisco estadual acessar, via on line  
ou por apuração especial, o sistema de informação que controla a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira 
- CPMF, conforme os argumentos a seguir expostos: 
" (...)Por meio do Ofício nº 84, de 18 de março de 2003, o Senhor Secretário da Fazenda do Estado da Bahia encaminha 
ao Senhor Secretário da Receita Federal minuta de termo aditivo ao Convênio celebrado em 12 de fevereiro de 1999 
pela União e o Estado da Bahia, afirmando que o faz 'respaldado na necessidade de aperfeiçoamento das condições de 
fiscalização e cobrança de tributos, mediante intercâmbio de informações.' Informa, ainda, no referido expediente, que o 
termo aditivo proposto acrescenta a alínea 'i' ao  inciso I da cláusula quarta, 'que trata do acesso on line ou através de 
apuração especial ao sistema de controle da CPMF', e altera outras disposições do convênio, mas apenas do ponto de 
vista formal. (...). Diante desse contexto, parece inconveniente franquear, de modo irrestrito, à administração tributária 
dos Estados acesso on line a sistema de informação referente à CPMF. Por outro lado, não parece recomendável 
simplesmente negar aos Estados as informações sobre a mencionada contribuição, que sejam imprescindíveis à  
fiscalização de seus tributos, dentro do espírito de colaboração que deve existir entre órgãos públicos, até mesmo 
porque o art. 199, caput, do Código Tributário Nacional prevê e estimula essa mútua cooperação entre órgãos 
fazendários. (...). Desse modo, parece razoável sugerir que as informações relativas a CPMF sejam repassadas, nos 
termos de convênio já existente, a órgãos de administração tributária estadual, nos casos em que a Secretaria da Receita 
Federal já houver efetuado lançamento, de ofício, de crédito tributário em decorrência de omissão de receitas ou 
rendimentos baseada em movimentação financeira (nessa hipótese, as informações relativas a CPMF já teriam sido 
depuradas no curso do procedimento de fiscalização tributária federal), e ainda, em cada caso concreto de procedimento 
fiscal iniciado no âmbito dos Estados, em que a informação for imprescindível ao prosseguimento de ação fiscal. Nessas 
hipóteses, o fornecimento poderá ser efetivado se houver solicitação de autoridade fazendária estadual competente, 
devidamente fundamentada, na qual fique demonstrado a necessidade da informação solicitada e a sua pertinência com 
o caso concreto objeto de fiscalização." 
46. Entre a Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional destaca-se o Termo de Definição 
de Procedimentos para a disponibilização de informações essenciais à identificação e localização de contribuintes ou 
responsáveis, realizado em 16 de dezembro de 1998. 
47. Neste citado documento há uma abrangência de diversos sistemas da Secretaria da Receita Federal disponibilizados 
para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Sistemas de consulta à Base CPF; TRATANI; SINAL; SINALDEP; 
PROFISC; SINCOR; ITR; IRPF; SIGA; DOI; DOSSIÊ; CAROL; GUIA; SIPADE). 
48. Porém, por estarem todos os bancos de dados expressamente definidos, existem divergências quanto à possibilidade 
de  compartilhamento de cadastros que não estão ali especificados, principalmenteem relação aos que estão protegidos 
pelo sigilo fiscal.  
49. Definitivamente, esta divergência não deve mais prevalecer, não havendo óbice legal para que se inclua no referido 
documento, ou em outro a ser celebrado entre as partes, a disponibilização dos demais bancos de dados da Secretaria da 
Receita Federal para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e vice-versa.  
50. Por fim, esclarece-se que para resguardar o devido sigilo fiscal à legislação determina a estrita observância na 
segurança da guarda e manuseio de tais informações, devendo observar a Instrução Normativa SRF nº 20, de 17 de 
fevereiro de 1998, disciplinar os procedimentos de fornecimento de dados cadastrais e econômicofiscais da Secretaria 
da Receita Federal - SRF, a órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta que detenham competência 
para cobrar e fiscalizar impostos, taxas e contribuições instituídas pelo Poder Público, condicionando a disponibilização 
dos dados através da celebração de Convênios. 
V - CONCLUSÕES 
51. Diante do exposto, conclui-se que: 
a) a troca de informações entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve ser 
ampla e irrestrita, não se justificando nenhuma forma de restrição ao compartilhamento de dados cadastrais e de 
informações econômico-fiscais; 
b) o compartilhamento de informações econômico-fiscais entre órgãos integrantes da administração tributária federal 
não significa quebra do sigilo fiscal, considerando, ainda, que a custódia da informação sigilosa passa para o respectivo 
solicitante; 
c) os pedidos e disponibilidades de informações econômico-fiscais devem ter sua finalidade devidamente justificada, 
devendo o órgão solicitante ter absoluto controle da informação adquirida, inclusive garantindo a segurança do seu 
sistema eletrônico no armazenamento e controle do manuseio dos dados, conforme a legislação pertinente ao assunto; 
d) Tendo em vista a disposição no art. 3º, da IN/SRF/Nº 20, de 17 de fevereiro de 1998, deverá ser celebrado Convênio 
ou elaborar Termo Aditivo ao Convênio já existente entre a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, permitindo a disponibilização via online das bases de dados necessárias ao incremento das atividades 
fazendárias; 
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É o Parecer, s.m.j. 
À consideração superior. 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 8 de junho de 2004 
DENISE LUCENA CAVALCANTE - Procuradora da Fazenda Nacional 
De acordo. Encaminhe-se o expediente ao Sr. Procurador- Geral da Fazenda Nacional. 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 30 de junho de 2004 
TELMA BERTÃO CORREIA LEAL - Procuradora-Geral Adjunta da Fazenda Nacional 
 
50. NOTA DE INTERESSE GERAL: ELEIÇÕES - 2004. (Boletim de Serviço n.º 82/2004). 
I - Tendo em vista a realização das eleições, no(s) dia(s) 03 de outubro e 31 de outubro, do corrente ano, 1º e 2º turno, 
respectivamente,  transcrevemos as disposições contidas nos artigos 7º e 9º da Lei nº 4.737/65 - Código Eleitoral. 
"Art. 7º - O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o Juiz Eleitoral  até trinta dias após a realização da 
eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo Juiz Eleitoral e 
cobrada na forma prevista no art. 367. 
· Caput com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 4.961, de 4.5.66 (DO de 6.5.66) 
· Legislação Complementar: Lei nº 6.091/74, arts. 7º e 16, e Resolução-TSE nº 20.132/98, arts. 78 e 80, § 1º: prazo de 
justificação ampliado para 60 (sessenta) dias. 
· CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. V. Resolução-TSE nº 20.132/98, art. 
84: fixação do valor de 33,02 Ufirs para base de cálculo das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas. O § 
4º do art. 80 estabelece o percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% desse valor para arbitramento da multa pelo 
não-exercício do voto. (A Lei nº 8.383/91 instituiu a Unidade Fiscal da Referência (Ufir) como medida de valor e 
parâmetro de atualização monetária). 
· V. art. 231 do Código Eleitoral. 
§ 1º - Sem prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não 
poderá o eleitor: 
I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; 
II - receber vencimento, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, 
bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou 
subvencionadas pelo Governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente 
ao da eleição; 
................................................................................................................................................................................................ 
Art. 9º - Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 (um) a 3 (três) 
salários mínimos vigentes na Zona Eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 (trinta) dias. 
  · V. terceira nota ao art. 7º.” 
II - A comprovação deverá ser efetuada à chefia imediata do servidor, com a apresentação: 
  - do respectivo título e comprovante de que votou; 
  - do recibo de pagamento da respectiva multa ou 
  - da justificativa. 
III - A referida observação, de que o servidor “comprovou” seu voto, deverá constar no Boletim de Freqüência do mês 
de outubro/2004 (1º turno e 2º turno, se houver),  na coluna “Outros”.  
IV - Os servidores deste Tribunal à disposição de outros órgãos, deverão fazer constar no Boletim de Freqüência 
respectivo, a observação da quitação com a Justiça Eleitoral. 
V -   Os Juízes do Tribunal, Juízes do Trabalho Titulares de Varas do Trabalho e Juízes do Trabalho Substitutos 
designados para atuação nas Varas do Trabalho na(s) data(s) da eleição deverão comprovar a quitação eleitoral por 
formulário, a ser enviado por correio eletrônico, pela SRH, em data posterior às eleições, aos respectivos Gabinetes e 
Varas do Trabalho. 
VI -  Os Magistrados, Juízes Classistas e servidores inativos (voto facultativo para os maiores de 70 (setenta) anos – 
CF/88, art. 14, § 1º, II, letra b) deverão comparecer à Secretaria  de  Recursos Humanos - Seção de Inativos e 
Pensionistas para apresentarem sua comprovação ou remeter cópia "xerox" do respectivo título e comprovante. 
VII - Conforme o artigo 7º da Lei nº 4.737/65  os prazos para comprovação da quitação eleitoral encerrar-se-ão em 
02/12/2004 e 30/12/2004, referentes ao 1º e 2º turnos, respectivamente.” 
 
51. ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 4 DA SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 8 DE SETEMBRO DE 

2004. (DOU 09.9.2004, Seção 1, p. 196). 
O SECRETÁRIO 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. 8º, IV, VIII e X da Estrutura Regimental do Ministério da Previdência Social, 
aprovada pelo Decreto nº 4.818, de 26 de agosto de 2003, resolve: 
Art. 1º Os artigos 22, 23 e o § 3º do art. 52 da Orientação Normativa nº 03, de 12 de agosto de 2004, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 22. Incidirá contribuição sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime 
próprio que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS definido no art. 63. 
Art. 23. A contribuição de que trata o art. 22 incidirá sobre os seguintes benefícios: 
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I - aposentadorias e pensões concedidas com base no disposto nas Subseções I a VIII da Seção XIV deste Capítulo; 
II - aposentadorias e pensões concedidas até 31 de dezembro de 2003; e 
III - os benefícios concedidos de acordo com o disposto no art. 66. 
Art. 52. ................................................................................................................................................................................... 
§ 3º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para 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. 
...............................................................................................................................................................................................” 
Art. 2º O Anexo I da Orientação Normativa nº 03, de 12 de agosto de 2004, passa a vigorar de acordo com o Anexo 
desta Orientação Normativa. 
Art. 3º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
HELMUT SCHWARZER 

ANEXO 
“ANEXO I 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - DIREITO ADQUIRIDO  
(Art. 3º da EC 41/03) 

 
Regras aplicáveis ao servidor titular de cargo efetivo que preencheu todas as condições de elegibilidade estabelecidas 
até 31/12/2003 mantidos os direitos à última remuneração até 19/02/04.  
1ª hipótese 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da CF 
HOMEM 
Professor (*)  Demais servidores 
Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos)  Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos) 
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: 55 anos  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  Reajuste do Benefício: Paridade  
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: 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  Reajuste do Benefício: Paridade 
(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF 
2ª hipótese 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - Art. 40, § 1º, Inciso III, “b” DA CF - PROVENTOS PROPORCIONAIS 
HOMEM 
Todos os servidores 
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos)  
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 65 anos 
Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
Reajuste do Benefício: Paridade 
MULHER 
Todas as servidoras 
Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 60 anos 
Forma de cálculo: Proventos Proporcionais ao tempo de contribuição. 
Reajuste do Benefício: Paridade 
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3ª hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO - Art. 8º, § 1º da EC Nº 20/98 - PROVENTOS 
PROPORCIONAIS 
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 acima mais o pedágio. 
Reajuste do Benefício: Paridade 
MULHER 
Todas as servidoras 
Tempo de contribuição: 9125 dias (25anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) 
Idade mínima: 48 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 acima mais o pedágio. 
Reajuste do Benefício: Paridade 
4ª hipótese - REGRA DE TRANSIÇÃO 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO 
Caput do art. 8º da EC Nº 20/98 - PROVENTOS INTEGRAIS 
HOMEM 
Todos os servidores 
Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos) 
Tempo no cargo: 1825 dias (5 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 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: Acréscimo de 17% no tempo exercido até 
16/12/98. 
Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo). 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo. 
Reajuste do Benefício: Paridade 
MULHER 
Todas 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 exercido até 16/12/98, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de efetivo nas funções de magistério. 
Forma de cálculo: Proventos integrais (última remuneração do cargo efetivo) 
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo 
Reajuste do Benefício: Paridade 
 


