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L E I S    

01. LEI Nº 10.877 DE 04 DE JUNHO DE 2004. (DOU 07.6.2004, Seção 1, p. 1). Altera a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 
1982, que dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
“Art. 3º .................................................................................................................................................................................. 
§ 3º Sem prejuízo do adicional de que trata o § 2º, o beneficiário desta pensão especial fará jus a mais um adicional de 
trinta e cinco por cento sobre o valor do benefício, desde que comprove pelo menos: 
I - vinte e cinco anos, se homem, e vinte anos, se mulher, de contribuição para a Previdência Social; 
II - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, ou cinqüenta anos de idade, se mulher, e contar pelo menos quinze anos 
de contribuição para a Previdência Social.” (NR) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 4 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Amir Lando 
 
02. LEI  Nº  10.878  DE  08  DE  JUNHO  DE  2004. (DOU 09.6.2004, Seção 1, p. 1). Acrescenta o inciso XVI ao caput do 

art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para 
permitir a movimentação da conta vinculada em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de 
desastre natural. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: 
"Art. 20................................................................................................................................................................................... 
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, 
observadas as seguintes condições: 
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em 
situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; 
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de 
reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e 
c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. 
....................................................................................................................................................................................."(NR) 
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 8 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Amir Lando 
Ciro Ferreira Gomes 
Olívio de Oliveira Dutra 
 
03. LEI Nº 10.887 DE 18 DE JUNHO DE 2004. (DOU 21.6.2004, Seção 1, pp. 1-3). Dispõe sobre a aplicação de disposições 

da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 
40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a 
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde 
a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. 
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§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a 
mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no 
cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. 
§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho 
de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio.  
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante 
documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 
vinculado ou por outro documento público, na forma do regulamento. 
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º 
deste artigo, não poderão ser: 
I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao 
regime geral de previdência social. 
§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser 
inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se 
deu a aposentadoria. 
Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de 
publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: 
I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a 
este limite; ou 
II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 
Art. 3º Para os fins do disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos 
respectivos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento. 
Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 
incidente sobre a totalidade da base de contribuição. 
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche; 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e 
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias 
percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para 
efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda 
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do 
art. 40 da Constituição Federal. 
Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, 
contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2o e 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social. 
Art. 6º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, em 
gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão 
com 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 60% 
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo incidirá sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas aos servidores e seus dependentes que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 
benefícios com base nos critérios da legislação vigente até 31 de dezembro de 2003. 
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Art. 7º O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, no § 5º do art. 2º ou no § 1º do art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono 
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 
Art. 8º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência, de que trata o 
art. 40 da Constituição Federal, será o dobro da contribuição do servidor ativo, devendo o produto de sua arrecadação 
ser contabilizado em conta específica. 
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários. 
Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição 
Federal: 
I - contará com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores dos Poderes da União, cabendo-
lhes acompanhar e fiscalizar sua administração, na forma do regulamento; 
II -  procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e 
pensionistas do respectivo regime; 
III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas 
sobre as receitas e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. 
Art. 10. A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de 
agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º ................................................................................................................................................................................... 
X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas 
integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo; 
XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de permanência de que tratam o § 19 
do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3o da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. 
.....................................................................................................................................................................................” (NR) 
“Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior 
ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício 
financeiro em curso. 
§ 3º (revogado) 
§ 4º (revogado) 
§ 5º (revogado) 
§ 6º (revogado) 
§ 7º (revogado)” (NR) 
“Art. 3º As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os 
respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as 
mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.” (NR) 
Art. 11. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 12. ................................................................................................................................................................................. 
I –  .......................................................................................................................................................................................... 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social; 
……………………………………………………….................................................................................................” (NR) 
“Art. 69. ................................................................................................................................................................................. 
§ 4º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS procederão, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, ao recenseamento previdenciário, abrangendo todos os 
aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social.” (NR) 
“Art. 80. ................................................................................................................................................................................. 
VII - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas 
sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para 
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.” (NR) 
Art. 12. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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“Art. 11. ................................................................................................................................................................................. 
I –  .......................................................................................................................................................................................... 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social; 
………………………………………………………...............................................................................................” (NR) 
“Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de 
acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” 
Art. 13. O art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a que se refere a alínea e do 
inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei nº 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa 
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, 
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) 
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de 
rendimentos. 
§ 1º Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi aplicam-se, 
também, as normas de incidência do imposto de renda de que trata o art. 33 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995.  
§ 2º Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, o valor das 
despesas com contribuições para a previdência privada, a que se refere o inciso V do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei nº 9.477, de 
24 de julho de 1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de apuração, a 20% (vinte 
por cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido 
plano. 
§ 3º O somatório das contribuições que exceder o valor a que se refere o § 2º deste artigo deverá ser adicionado ao lucro 
líquido para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. 
§ 4º O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. 7º da Lei nº 9.477, de 24 de julho de 1997. 
§ 5º Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de aposentadoria ou pensão concedidas 
por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência social.” (NR) 
Art. 14. O art. 12 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de 
previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os regimes instituidores 
apresentarão aos regimes de origem até o mês de maio de 2007 os dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 
de maio de 1999 concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal.” (NR) 
Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma 
data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. 
Art. 16. As contribuições a que se referem os arts. 4º, 5º e 6o desta Lei serão exigíveis a partir de 20 de maio de 2004. 
§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores abrangidos pela isenção de contribuição referida 
no § 1º do art. 3º e no § 5º do art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a recolher 
contribuição previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono a que se refere o art. 7º desta Lei. 
§ 2º A contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, fica mantida até o início do 
recolhimento da contribuição a que se refere o caput deste artigo, para os servidores ativos. 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 18. Ficam revogados os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 2º, o art. 2º-A e o art. 4º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, o art. 8º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte em que dá nova redação ao inciso X 
do art. 1º, ao art. 2º e ao art. 2º-A da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 
1999. 
Brasília, 18 de junho de 2004; 183º da Independência e 116o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Amir Lando 
 
04. LEI Nº 10.888 DE 24 DE JUNHO DE 2004. (DOU 25.6.2004, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1o 

de maio de 2004, e dá outras providências.  
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 182, de 2004, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 
1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:  
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2004, após a aplicação dos percentuais de sete inteiros e cento e oitenta e um décimos 
de milésimo por cento, a título de reajuste, e de um inteiro e dois mil, duzentos e oitenta décimos de milésimo por  
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cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), o salário mínimo será de R$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais).  
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 8,67 (oito reais 
e sessenta e sete centavos) e o seu valor horário a R$ 1,18 (um real e dezoito centavos). 
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, 
até quatorze anos de idade ou inválido de qualquer idade é de: 
I - R$ 20,00 (vinte reais), para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 390,00 (trezentos e noventa 
reais); 
II - R$ 14,09 (quatorze reais e nove centavos), para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 390,00 
(trezentos e noventa reais) e igual ou inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos). 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, em 24 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República 
Senador JOSÉ SARNEY - Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 

M E D I D A S  P R O V I S Ó R I A S   

05. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 192, DE 17 DE JUNHO DE 2004. (DOU 18.6.2004, Seção 1, pp. 1-2).  Dá nova redação ao §  
4º do art. 5º da Lei nº  8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a forma de pagamento das indenizações 
decorrentes de acordos judiciais, acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao mesmo artigo, dispondo sobre a forma de pagamento dos 
imóveis rurais pela modalidade de aquisição por compra e venda, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA¸ no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte 
Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º O § 4º do art. 5º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 4º No caso de acordo judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo de fixar a prévia e justa indenização, a 
ser celebrado com a União, bem como com os entes federados, o pagamento será efetuado de forma escalonada em 
Títulos da Dívida Agrária - TDA, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua 
emissão, observadas as seguintes condições:” (NR) 
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 8.629, de 1993, fica acrescido dos seguintes parágrafos: 
“§ 7º No caso de aquisição por compra e venda de imóveis rurais insuscetíveis de desapropriação por interesse social 
para fins de reforma agrária, destinados à implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma 
Agrária, nos termos desta Lei e da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, o pagamento será efetuado em TDA, 
resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua emissão, conforme escalonamento e 
condições a serem normatizados mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da 
Fazenda, aplicando-se, no que couber, as disposições do § 5º. 
§ 8º O pagamento das benfeitorias será efetuado em moeda corrente, salvo nos casos em que de forma diversa constar 
nos normativos do INCRA. 
§ 9º A Secretaria do Tesouro Nacional expedirá os atos necessários para a regulamentação da emissão, remuneração, 
resgate e liquidação dos títulos referidos no § 7º.” (NR)  
Art. 3º Os acordos judiciais e aquisições por compra e venda cujas negociações hajam iniciado antes desta Medida 
Provisória continuarão regidos pelas disposições a ela anteriores. 
Parágrafo único. Na impossibilidade, dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados pelo procedimento anterior a esta 
Medida Provisória, no que não se revelarem incompatíveis com as novas disposições. 
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Miguel Soldatelli Rossetto 
 

D E C R E T O S  

06. DECRETO N.º 5.108 DE 17 DE JUNHO DE 2004. (DOU 18.6.2004, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre procedimentos 
administrativos para autorizar, excepcionalmente, a compensação de faltas ao serviço em decorrência de paralisação de 
servidores públicos, no âmbito da administração federal direta, das autarquias e das fundações públicas do Poder 
Executivo da União. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  
DECRETA : 
Art. 1º Excepcionalmente, é facultado aos Ministros de Estado e titulares de órgãos da Presidência de República, no 
âmbito dos respectivos órgãos e entidades vinculadas, assistidos pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, adotar procedimentos administrativos para restabelecer o normal funcionamento 
dos serviços públicos que tenham sido interrompidos em decorrência de paralisação dos servidores no presente 
exercício e cujo encerramento vier a ocorrer até 23 de junho de 2004. 
Parágrafo único. A compensação das faltas registradas é condicionada ao restabelecimento do funcionamento dos 
serviços públicos, por meio da adoção de plano de reposição de trabalho. 
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Art. 2º Os planos de reposição de trabalho acordados em cada órgão deverão ser encaminhados ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão para homologação antes de sua implementação. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 
07. DECRETO N.º 5.113 DE 22 DE JUNHO DE 2004. (DOU 23.6.2004, Seção 1, p. 53-54). Regulamenta o art. 20, inciso 

XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá 
outras providências. Retificado no DOU 24.6.2004, Seção 1, p. 3. Ver em diversos fl. 46. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 20, inciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,  
D E C R E T A : 
Art. 1º O titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS que resida em área do Distrito 
Federal ou de Município, em situação de emergência ou estado de calamidade pública objeto de decreto do respectivo 
Governo, poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram 
de desastre natural.  
§ 1º Para os fins da movimentação de que trata este artigo, o decreto municipal ou do Distrito Federal que declare a 
situação de emergência ou o estado de calamidade pública deverá ser publicado no prazo máximo de trinta dias, 
contados do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural. 
§ 2º A movimentação da conta vinculada de que trata o caput só poderá ocorrer após o reconhecimento da situação de 
emergência ou do estado de calamidade pública em portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional. 
§ 3º A solicitação de movimentação será admitida até noventa dias da publicação do ato de reconhecimento de que trata 
o § 1º. 
Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se desastre natural: 
I - vendavais ou tempestades; 
II - vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais; 
III - vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais; 
IV - tornados e trombas d'água; 
V - precipitações de granizos; 
VI - enchentes ou inundações graduais; 
VII - enxurradas ou inundações bruscas; 
VIII - alagamentos; e 
IX - inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. 
Art. 3º A comprovação da área atingida de que trata o caput do art. 1º será realizada mediante fornecimento à Caixa 
Econômica Federal, pelo Município ou pelo Distrito Federal, de declaração das áreas atingidas por desastres naturais, 
que deverá conter a descrição da área no seguinte padrão: 
I - nome do distrito, cidade e unidade da Federação, caso todas as unidades residenciais existentes no distrito tenham 
sido atingidas; 
II - nome do bairro, cidade e unidade da Federação, caso todas as unidades residenciais existentes no bairro tenham sido 
atingidas; 
III - nome do logradouro, bairro ou distrito, cidade e unidade da Federação, caso a área atingida se restrinja às unidades 
residenciais existentes naquele logradouro; ou 
IV - identificação da unidade residencial, nome do logradouro, bairro ou distrito, cidade e unidade da Federação, caso a 
área atingida se restrinja a determinada unidade residencial. 
§ 1º Para elaboração da declaração referida no caput, deverá ser observada a avaliação realizada pelos órgãos de defesa 
civil municipal e do Distrito Federal. 
§ 2º A declaração referida no caput deverá conter a identificação do Município atingido pelo desastre natural, as 
informações relativas ao decreto municipal ou do Distrito Federal e à portaria do Ministro de Estado da Integração 
Nacional que reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, e a Codificação de Desastre, 
Ameaças e Riscos - CODAR. 
Art. 4º O valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada, na data da solicitação, limitado à 
quantia correspondente a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), por evento caracterizado como desastre natural, 
desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a doze meses. 
Art. 5º O titular da conta vinculada que não dispuser de meios para comprovação do endereço residencial poderá fazê-la 
com apresentação de declaração emitida pelo Governo municipal ou do Distrito Federal. 
Art. 6º A Caixa Econômica Federal expedirá, no prazo de até dez dias contados da data de publicação deste Decreto, 
atos normativos referentes aos procedimentos administrativos e operacionais a serem observados para a movimentação 
de que trata o art. 1º.  
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 5.014, de 12 de março de 2004. 
Brasília, 22 de junho de 2004; 183º da Independência e 116o da República. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Ciro Ferreira Gomes 
Olívio de Oliveita Dutra 
 

P O R T A R I A S  

08. PORTARIA  CONJUNTA Nº 01 DA SECRETARUA DE RECURSOS HUMANOS, DE 01 DE JUNHO DE 2004. (DOU 
02.6.2004, Seção 1, p. 77). Institui Comissão encarregada de promover estudos e adotar providências com vistas à 
implantação da Política Habitacional do Servidor Público Federal, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá 
outras providências. 

OS SECRETÁRIOS DE RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e o SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o objetivo do governo no sentido de 
viabilizar o acesso à moradia aos servidores públicos federais, através de programa de aquisição e ampliação de 
unidades habitacionais, com vistas à melhoria da qualidade de vida dos servidores e redução do déficit habitacional, 
resolvem: 
Art. 1º Fica instituída Comissão Interministerial, encarregada de promover estudos com vistas à elaboração, 
implementação, e acompanhamento das ações e procedimentos destinados a viabilizar o acesso à moradia do Servidor 
Público Federal, em consonância com a política habitacional do Governo Federal, composta por representantes dos 
órgãos e entidades a seguir descrito, indicados pelos respectivos titulares: 
I - dois representantes do Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Habitação, sendo um titular e um suplente; 
II - quatro representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Recursos Humanos e 
Secretaria do Patrimônio da União, sendo dois titulares e dois suplentes; e 
III - dois representantes da Caixa Econômica Federal – Diretoria de Habitação de Interesse Social, sendo um titular e 
um suplente. 
Parágrafo único. A Comissão será presidida por representante da Secretaria de Recursos Humanos. 
Art. 2º Compete à Comissão:  
I - definir princípios e diretrizes em consonância com a Política Nacional de Habitação, com vistas à implantação da 
política habitacional do servidor público federal, até julho de 2004; 
II - definir os critérios de seleção dos beneficiários e inscrição no programa, priorizando os servidores de baixa renda; 
III - acompanhar e supervisionar o processo de seleção e de inscrição dos beneficiários, inclusive no que diz respeito à 
tramitação dos respectivos processos junto à entidade financeira; 
IV - definir os procedimentos operacionais e administrativos relativos à implementação da mencionada política; 
V - avaliar os resultados de sua implementação e propor os ajustes necessários; 
VI - definir metas e resultados em consonância com os recursos disponibilizados para tal fim, bem assim com os 
Programas Habitacionais do Governo Federal; 
VII- divulgar semestralmente os resultados alcançados, inclusive no que diz respeito aos custos e quantitativo de 
servidores beneficiados; e 
VIII- reunir sempre que necessário, mediante convocação de seu Presidente, para avaliar os resultados e dar 
encaminhamento aos assuntos ou situações pendentes, ouvindo, se necessário, a Consultoria Jurídica do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Art. 3º São instrumentos da Política Habitacional do Servidor Público Federal: 
I - princípios e diretrizes dos Programas Habitacionais do Governo Federal; 
II - relatórios de Execução; e 
III - sistema de acompanhamento e informações gerenciais; 
§ 1º Os princípios e as diretrizes deverão indicar as orientações estratégicas, os conteúdos prioritários e os respectivos 
público-alvo relativos às ações habitacionais para o período a que se referem, levando em consideração os resultados 
alcançados no período anterior e os planejados para os períodos subseqüentes. 
§ 2º Os Relatórios de Execução, destinados a possibilitar o controle gerencial das ações habitacionais, incluirão o 
cumprimento das metas propostas com base nas informações definidas no parágrafo anterior. 
§ 3º O sistema de acompanhamento e informações gerenciais, tendo por fonte os dados do Relatório de Execução, 
contemplará indicadores que permitam a avaliação permanente das atividades desenvolvidas. 
Art. 4º Caberá à Secretaria de Recursos Humanos disponibilizar o apoio técnico e administrativo necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
SERGIO E. A. MENDONÇA - Secretário de Recursos Humanos 
ALEXANDRA RESCHKE - Secretária de Patrimônio da União 
JORGE FONTES HEREDA - Secretário Nacional de Habitação 
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09. PORTARIA Nº 02 DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 11 DE JUNHO DE 2004. (DOU 18.6.2004, Seção 1, pp. 68-69).  

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria no 561 - SE/MTE, de 27 de maio de 2004, e tendo em vista o disposto no art. 62°, inciso II, da Lei nº 
10.707, de 30 de julho de 2003, e 
Considerando a necessidade de adequar o orçamento aprovado pela Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 - 
LOA/2004, da Unidade Orçamentária 38901, para viabilizar as despesas com prestação de serviços de recepção do 
requerimento do Seguro-Desemprego, através da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, resolve: 
Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, a alteração de modalidade de aplicação da Unidade Orçamentária 
38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JADIR DIAS PROENÇA 
38000 – Ministério do Trabalho e Emprego. 
38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

 
ANEXO I  ACRÉSCIMO 
 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO 

E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
D 
O 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 
EM R$ 1,00

S 3 2 90  0150 232.511 11.331.0099.2633.0001 Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego  S 3 2 90  0180 391.489 

TOTAL 624.000 
 
38000 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 
 
ANEXO II REDUÇÃO
 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO 

E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
D 
O 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 
EM R$ 1,00

S 3 2 40  0150 232.511 11.331.0099.2633.0001 Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego  S 3 2 40  0180 391.489 

TOTAL 624.000 
 
10. PORTARIA Nº 03 DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 16 DE JUNHO DE 2004. (DOU 18.6.2004, Seção 1, p. 69).  
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SE nº 561 de 27 de maio de 2004, e tendo 
em vista o disposto no art. 62°, inciso II, da Lei no 10.707, de 30 de julho de 2003, e 
Considerando a necessidade de adequar o orçamento aprovado pela Lei no 10.837, de 16 de janeiro de 2004 - 
LOA/2004, da Unidade Orçamentária 38101, para atender às necessidades da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária - SENAES, resolve: 
Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, as alterações de modalidade de aplicação da Unidade 
Orçamentária 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JADIR DIAS PROENÇA 
38000 - Ministério do Trabalho e Emprego. 
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego 

 
ANEXO I  ACRÉSCIMO 
 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO 

E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
D 
O 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 
EM R$ 1,00

11.334.1133.4737.0001 
Fomento à Geração de Trabalho e 
Renda em Atividades de Economia 
Solidária  

F 3 2 90  179 1.000.000 

TOTAL 1.000.000 
 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.194 12

38000 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38101 – Ministério do Trabalho e Emprego 
 
ANEXO II REDUÇÃO
 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO 

E 
S 
F 

G 
N 
D 

R 
P 

M 
D 
O 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 
EM R$ 1,00

11.334.1133.4737.0001 
Fomento à Geração de Trabalho e 
Renda em Atividades de Economia 
Solidária  

F 3 2 50  179 1.000.000 

TOTAL 1.000.000 
 
11. PORTARIA  CONJUNTA  Nº  03  DO  PODER  JUDICIÁRIO,  DE  03  DE  JUNHO  DE  2004.  (DOU 03.6.2004, 

Seção 1, p. 97).  
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 nº 268 da Presidência 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 CARVALHO 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 JÚLIO PEDROSA - Presidente do Superior Tribunal Militar 
Desembargador JOSÉ JERÔNYMO BEZERRA DE SOUZA - Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios 
ANEXO 

PODER JUDICIÁRIO 
LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 
 

Limitação de Empenho e 
Movimentação 

Financeira Órgão Dotação Inicial 

Mensagem nº 268/PR 

Dotação Atual 

10.000 Supremo Tribunal Federal  85.209.000 1.405.317 83.803.683 
11.000 Superior Tribunal de Justiça  84.262.500 1.272.512  82.989.988
12.000 Justiça Federal  687.059.470 12.801.771  674.257.699
13.000 Justiça Militar  25.010.510 422.945 24.587.565
14.000 Justiça Eleitoral  859.611.003 3.775.553 855.835.450
15.000 Justiça do Trabalho 596.461.794 13.191.469  583.270.325
16.000 Justiça do DF e Territórios  103.523.000 1.609.054  101.913.946

Total 2.441.137.277 34.478.621 2.406.658.656
 
12. PORTARIA Nº 15 DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DE 23 DE JUNHO DE 2004. (DOU 

28.6.2004, Seção 1, p. 72). 
O PROCURADOR-CHEFE NACIONAL da PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA junto ao INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 33 do Decreto nº 
4.688, de 7 de maio de 2003:  
CONSIDERANDO a insuficiência de procuradores federais em exercício na PFE-INSS para adequada defesa dos 
interesses do INSS nos processos em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região e nas respectivas varas da 
Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.539, de 28 de junho de 1978, que possibilitou o credenciamento de 
advogados para defesa dos interesses do INSS, e 
CONSIDERANDO os acórdãos do Tribunal de Contas da União, sob nº 2.169/2003, e do Tribunal Superior do 
Trabalho, RR sob nº 15.352/2002, que consideram possível a atuação de advogados credenciados na defesa do INSS, 
resolve: 
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Art. 1º. Revogar a PORTARIA/PFE/INSS/GAB n.º 09, de 30 de março de 2004 , publicada no DOU Seção 1, nº 66, de 
06.04.2004. 
JEFFERSON CARÚS GUEDES 
 
13. PORTARIA Nº 41 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 17 DE 

JUNHO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 52/2004). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, 
no período de 16 de agosto a 05 de setembro 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 médio para inauguração da audiência 
a partir do ajuizamento da ação e prazo médio para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos processos 
naquela unidade judiciária; CONSIDERANDO a necessidade de redução do prazo para a marcação das audiências de 
prosseguimento dos processos do rito ordinário, objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, 
RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos dias 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 e 
31.8, 01 e 02.9.2004.  
II – O regime instituído implicará na organização e realização de uma segunda pauta, em turno diverso da pauta normal. 
A pauta deverá conter número não inferior a 06 (seis) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de 
instrução, cujo atendimento caberá ao Juiz do Trabalho Substituto especialmente designado para tal fim. 
III – A pauta normal, atendida pelo Juiz Titular ou no exercício da titularidade, deverá ser realizada em, no mínimo, 04 
(quatro) dias da semana.  
IV – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 17 de junho de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional.  
  
14. PORTARIA Nº 42 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 23 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 24.6.2004, 1.º Caderno, p. 88). Regula, excepcionalmente, a partir de 28.6.2004 e enquanto 
perdurar o movimento de paralisação dos servidores da Justiça do Trabalho no Posto de Taquari, os horários de seu 
funcionamento e atendimento externo. 

A JUÍZA VICE-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
exercício da Corregedoria e no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a autorização do Órgão 
Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para 
que a Corregedoria Regional baixe provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento 
externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na 
Resolução Administrativa nº 13/2002; CONSIDERANDO a adesão da quase totalidade dos servidores em exercício no 
Posto de Taquari ao movimento de paralisação dos servidores públicos federais, permanecendo somente a Assistente-
Chefe em atuação no aludido Posto; RESOLVE:  
Art. 1º - Fixar, excepcionalmente, o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Taquari das 
09h45min às 18h15min, a contar de 28.6.2004 e enquanto perdurar o movimento de paralisação dos servidores em 
exercício naquele Posto. 
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Taquari, das 10h às 12h15min, das 
13h às 18h:15min, excepcionalmente, a partir de 28.6.2004. 
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Montenegro e no Posto de 
Taquari, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Montenegro e Taquari, bem como à Secção da OAB do Rio Grande Sul, 
com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 23 de junho de 2004. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA - Juíza Vice-Corregedora Regional, no exercício da Corregedoria. 
 
15. PORTARIA Nº 43 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 25 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 28.6.2004, 1.º Caderno, p. 76).  
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 44, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 1º do 
Provimento nº 213 da Corregedoria Regional, com a alteração introduzida pelo Provimento nº 216 do mesmo Órgão, 
para efeito de substituição e aplicação do artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho; CONSIDERANDO que a 
eleição e posse do Exmo. Juiz do Trabalho Paulo Schmidt, titular da Vara do Trabalho de São Gabriel, ocasionará seu 
afastamento da jurisdição no período do mandato, obrigando esta Corregedoria Regional a designar Juiz do Trabalho 
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Substituto para atuar na aludida unidade judiciária; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos custos com 
despesas de diárias nos deslocamentos dos Juízes do Trabalho do 1º grau de jurisdição; CONSIDERANDO a 
autorização do Órgão Especial deste Tribunal, na sessão ordinária de 25 de junho de 2004, para a alteração da sede da 
circunscrição que compreende as Varas do Trabalho de Alegrete, Rosário do Sul e São Gabriel, para fins de 
zoneamento dos Juízes do Trabalho Substituto, RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a sede da 33ª circunscrição, que compreende as Varas do Trabalho de Alegrete, Rosário do Sul e São 
Gabriel, da cidade de Alegrete para a cidade de São Gabriel. 
Art. 2º A alteração estabelecida pela presente Portaria passará a vigorar a partir de 28.6.2004. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Porto Alegre, 25 de junho de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
16. PORTARIA Nº 44 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 28 DE 

JUNHO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 56/2004). 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO a adesão dos servidores das Unidades Judiciárias do Foro Trabalhista de 
Caxias do Sul, a partir de 25 de junho de 2004, à greve por tempo indeterminado deflagrada no âmbito do Poder 
Judiciário Federal; CONSIDERANDO a expedição, em 28 de junho de 2004, da Portaria nº 006/2004, da Direção do 
Foro de Caxias do Sul, que suspende a realização de audiências, em razão do aludido movimento paredista; RESOLVE: 
I – REVOGAR, a partir de 28 de junho de 2004, a Portaria nº 040, de 07 de maio de 2004, que instituiu o regime de 
Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos dias 02, 03, 16, 17 e 30.6, 01, 14 e 15.7, 04, 05 e 12.8.2004.  
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 28 de junho de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional.  
 
17. PORTARIA Nº 45 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 28 DE 

JUNHO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 56/2004). 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO a adesão dos servidores das Unidades Judiciárias do Foro Trabalhista de 
Caxias do Sul, a partir de 25 de junho de 2004, à greve por tempo indeterminado deflagrada no âmbito do Poder 
Judiciário Federal; CONSIDERANDO a expedição, em 28 de junho de 2004, da Portaria nº 006/2004, da Direção do 
Foro de Caxias do Sul, que suspende a realização de audiências, em razão do aludido movimento paredista; RESOLVE: 
I – REVOGAR, a partir de 28 de junho de 2004, a Portaria nº 017, de 09 de março de 2004, que instituiu o regime de 
Juiz-Auxiliar na 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos dias 22, 23, 29 e 30.3, 12, 13, 26 e 27.4, 03, 04, 10, 11, 24, 
25 e 31.5, 01, 07, 08, 21 e 22.6, 05, 06, 12 e 13.7.2004. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 28 de junho de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional.  
  
18. PORTARIA Nº 55 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 01 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 08.6.2004, Seção 1, p. 743).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar os Drs. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz e André Luis Spies, para atuarem nas sessões de julgamento da 
SDC, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, respectivamente, nos dias 07/06/2004 e 21/06/2004; 
b) dispensar o Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz de atuar na sessão de julgamento da SDC, dia 28/06/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, face a não confirmação da referida sessão por parte do Tribunal; 
c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II, VII e IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas sessões de julgamento, acompanhando- as até o encerramento, ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.  
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 
19. PORTARIA Nº 63 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 08 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 14.6.2004, Seção 1, p. 490).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar os Drs. Leandro Araujo de atuar na sessão de julgamento da 6ª Turma do dia 23/06/2004 e Rubia Vanessa 
Canabarro na 6ª Turma do dia 30/06/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para 
atuar nas referidas sessões, respectivamente, os Drs. Rubia Vanessa Canabarro e Leandro Araújo; 
b) designar o Dr. Veloir Dirceu Fürst para atuar na sessão de julgamento do Tribunal Pleno, dia 28/06/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
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c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II, VII e IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 
20. PORTARIA Nº 65 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 14 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 16.6.2004, Seção 1, p. 293).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. Veloir Dirceu Fürst de atuar na sessão de julgamento da 3ª Turma do dia 16/06/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão a Dra. Rubia Vanessa Canabarro; 
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 a 
Procuradora ora designada, 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 
 
21. PORTARIA Nº 67 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 17 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 21.6.2004, Seção 1, p. 570).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar o Dr. André Luis Spies para atuar na audiência de ilegalidade de greve, dia 23/06/2004, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
22. PORTARIA Nº 68 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 17 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 22.6.2004, Seção 1, p. 404).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar o Dr. André Luis Spies para atuar na audiência de greve, dia 18/06/2004, perante o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 
23. PORTARIA Nº 71 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE JUNHO DE 

2004. (DJU 30.6.2004, Seção 1, p. 702).  
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 01/07 a 30/07/2004. 
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 
01/07/2004  1ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
01/07/2004  4ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
01/07/2004  5ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
01/07/2004  8ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
05/07/2004  SDC  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
07/07/2004  2ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
07/07/2004  3ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
07/07/2004  6ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
07/07/2004  7ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
08/07/2004  1ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
08/07/2004  4ª Turma  Dr. Philippe Gomes Jardim 
08/07/2004  5ª Turma  Dr. Evandro Paulo Brizzi 
08/07/2004  8ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
09/07/2004  Pleno  Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
14/07/2004  2ª Turma  Dr. Eduardo T. Cesar dos Santos 
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14/07/2004  3ª Turma Dra. Denise Maria Schellenberger 
14/07/2004  6ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
14/07/2004  7ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
15/07/2004  1ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
15/07/2004  4ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
15/07/2004  5ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
15/07/2004  8ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
16/07/2004  SDI-II  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
19/07/2004  SDC  Dr. André Luis Spies 
21/07/2004  2ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
21/07/2004  3ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
21/07/2004  6ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
21/07/2004  7ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
22/07/2004  1ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
22/07/2004  4ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
22/07/2004  5ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
22/07/2004  8ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
23/07/2004  SDI-I  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
28/07/2004  2ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
28/07/2004  3ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
28/07/2004  6ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
28/07/2004  7ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
29/07/2004  1ª Turma  Dra. Paula Rousseff Araujo 
29/07/2004  4ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
29/07/2004  5ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
29/07/2004  8ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
30/07/2004  Órgão Esp.  Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 

 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador do Trabalho 
 
24. PORTARIA Nº 303 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 22 DE JUNHO DE 2004. (DOU 23.6.2004, 

Seção 1, p. 137).  
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, e os arts. 583, § 1º, 589 e 913 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:  
Art. 1º Revogar a Portaria Ministerial nº 3.312, de 24 de setembro de 1971, que trata da quitação da contribuição 
sindical como condição para o pagamento das anuidades devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
25. PORTARIA Nº 308  DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DE 29 DE JUNHO DE 2004. (DOU 30.6.2004, 

Seção 1, pp. 36-75). EXCERTOS. 
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, SUBSTITUTO, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso XIX do artigo 9º do anexo I do Decreto nº 4.643, de 24 de março de 2003, e inciso X do artigo 15 da 
Portaria MF nº 71, de 08 de abril de 1996, e considerando as disposições do § 3º do artigo 165 da Constituição Federal; 
as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e as 
determinações dos incisos I e II do artigo 24 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, resolve: 
Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal, de acordo com a Portaria nº 
441, de 27 de agosto de 2003, da STN, com informações realizadas e registradas no SIAFI pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública, relativo ao mês de maio de 2004, os Balanços Financeiro e Patrimonial das empresas que 
integram o SIAFI na modalidade total, outros demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas 
explicativas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
ANEXO 
NOTAS EXPLICATIVAS 
1. Os demonstrativos, Anexos I a VI, VIII a X, e XV, apresentados nesta publicação, foram instituídos pela Portaria nº 
441, de 27 de agosto de 2003, da STN. Os outros demonstrativos da execução orçamentária, Tabelas 1 a 17, são 
divulgados conforme incisos I e II, do artigo 24 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993 e também ao compromisso 
do Tesouro Nacional de dar continuidade a transparência das contas públicas aos órgãos de controle e à sociedade.  
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2. Os Balanços e os demonstrativos da Execução Orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Federal. 
3. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para as unidades 
orçamentárias, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, acrescidas dos créditos 
adicionais abertos e reabertos até 31 de maio. Esta composição está estruturada em: 
3.1. Órgãos da Administração Direta, compreendendo inclusive os valores relativos às despesas de transferências para 
entidades não contempladas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 
3.2. Fundos Especiais; 
3.3. Entidades da Administração Indireta, tais como: 
3.3.1. Fundações; 
3.3.2. Autarquias; 
3.3.3. Empresas Públicas dependentes; e 
3.3.4. Sociedades de Economia Mista dependentes. 
4. Na fórmula da dotação inicial constam contas de detalhamento, para que seja possível evidenciar a dotação inicial 
detalhada, lançada no SIAFI, por fita, somente até o nível de modalidade.  
5. Considera-se como execução orçamentária da despesa, a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou não o seu 
respectivo pagamento. 
6. Esta publicação apresenta três situações distintas: 
6.1. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais, consolidados na gestão Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social; 
6.2. Realização das receitas e despesas de refinanciamento da dívida pública da União; e 
6.3. Realização das receitas e despesas da União, excetuando- se nessas demonstrações o refinanciamento da dívida 
pública da União. 
7. O Anexo VIII - Demonstrativo do Resultado Primário da União contém informações elaboradas com observância ao 
regime de caixa para as receitas e despesas, inclusive as extra-orçamentárias.  
8. A divergência na inscrição de restos a pagar processados e não processados, entre o Relatório de Gestão Fiscal 
Consolidado do 3º quadrimestre de 2003, divulgado pela Portaria nº 77, de 10 de fevereiro de 2004, da STN, e o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária de maio de 2004, é oriunda de variações cambiais e critério de 
apuração. Os números do Relatório de Gestão Fiscal foram identificados em contas que compõem o Balanço 
Patrimonial ao final do exercício. Já os divulgados neste Relatório, foram apurados por meio de contas de controle 
orçamentário, inviabilizando a identificação da totalidade dos valores anteriormente divulgados, uma vez que não há, 
ainda, correlação direta entre as informações registradas. A divergência nos valores entre os meses de abril e maio, 
decorre de variações cambiais. 
9. O valor da coluna da previsão atualizada da receita apresenta- se menor do que o da dotação atualizada da despesa 
em decorrência de abertura de créditos adicionais com a utilização de superávit financeiro, apurado no Balanço 
Patrimonial de 2003, proveniente de receitas orçamentárias previstas e efetivamente arrecadadas em exercícios 
anteriores a 2004. 
10. Na elaboração do Anexo XV - Demonstrativo das Despesas com Saúde, para se obter o valor total das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, foi considerada toda a despesa executada no Ministério da 
Saúde, inclusive as descentralizações externas de crédito das suas Unidades Orçamentárias, que corresponde ao total 
das funções dessas Unidades excluídos os gastos com inativos e pensionistas, juros, encargos e amortização da dívida, 
as despesas com saúde custeadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e outras despesas com saúde 
executadas nas funções Previdência Social e/ou Encargos Especiais. 
11. . Estas informações estão disponíveis na Internet no seguinte endereço:  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp 
 
26. PORTARIA Nº 2167 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 31 DE 

MAIO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 46/2004).  Altera, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o 
Programa de Assistência Pré-Escolar.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e considerando o disposto no artigo 99 da Constituição Federal, bem como no artigo 54, inciso IV, da Lei 
n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, regulamentado pelo Decreto n.º 977, de 10 de novembro de 1993; considerando o que 
foi decidido no Expediente TRT – 4ª MA n.º 30190-1993-000-04-00-6, RESOLVE: 
Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar instituído aos servidores ativos, tem por objetivo propiciar, durante a 
jornada de trabalho, condições de atendimento aos seus dependentes, proporcionando educação anterior ao primeiro 
grau, a critério do servidor. 
Art. 2º A Assistência Pré-Escolar será prestada por meio de auxílio indireto, que consiste em valor expresso em moeda 
referente ao mês de competência, a ser incluído em folha de pagamento, a título de Auxílio Pré-Escolar. 
Art. 3º O Programa de Assistência Pré-Escolar atenderá aos dependentes na faixa etária compreendida entre 0 (zero) e 
06 (seis) anos de idade, inclusive. 
§ 1º São considerados dependentes: 
I - os filhos; 
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II – os enteados, mediante declaração escrita de dependência econômica acompanhada de certidão de nascimento do 
dependente e de casamento civil ou comprovação de união estável do servidor com a mãe ou pai do menor; 
III – os menores sob guarda ou tutela judicial do servidor, desde que devidamente comprovada mediante a apresentação 
da certidão de nascimento e do termo de guarda ou tutela, respectivamente.  
§ 2º O Programa destina-se, também, ao dependente excepcional de qualquer idade, cujo desenvolvimento biológico, 
psicológico e motricidade correspondam à idade mental relativa à faixa etária prevista no caput deste artigo, 
devidamente comprovada por laudo homologado pelo Serviço Médico-Odontológico deste Tribunal. 
Art. 4º O benefício de que trata esta Portaria, relativamente ao mesmo dependente, não poderá ser percebido: 
I – cumulativamente, pelo servidor que exerça mais de um cargo público em regime de acumulação; 
II – pelo servidor, cujo cônjuge ou companheiro já perceba benefício da mesma natureza de outro órgão da 
Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional. 
§ 1º Quando pai e mãe forem servidores públicos deste Tribunal e viverem em comum, o benefício será pago a um 
deles, devendo o que postular declarar que o outro não percebe tal benefício; quando não viverem em comum, ou nos 
casos de separação judicial ou divórcio, o Auxílio Pré-Escolar será concedido ao servidor que mantiver a guarda do 
dependente. 
§ 2º Nos casos de separação judicial ou divórcio, quando a guarda do filho não couber ao servidor, o Auxílio Pré-
Escolar será creditado a este e, mediante sua autorização, repassado a favor de quem detenha a guarda, consoante o 
princípio inserto no art. 229 da Constituição Federal. 
Art. 5º O servidor deverá pedir o cancelamento do benefício: 
I – até o dia 10 de janeiro do ano em que o dependente passar a cursar a 1ª série do 1º grau, embora encontrando-se na 
faixa etária prevista nesta Portaria; 
II – quando ocorrer o falecimento do dependente; 
III – quando perder a guarda ou a tutela do menor; 
IV – quando o dependente perder a condição prevista no § 2º do art. 3º desta Portaria. 
Art. 6º O servidor será excluído “ex officio” do Programa Assistência Pré-Escolar no mês subseqüente àquele em que: 
I – o dependente completar 07 (sete) anos de idade cronológica; 
II – aposentar-se ou extinguir-se o vínculo jurídico de servidor com este Tribunal;  
III – afastar-se ou licenciar-se com perda da remuneração. 
Art. 7º  A Assistência Pré-Escolar não poderá ser incorporada ao vencimento ou considerada como vantagem para 
qualquer efeito. 
Art. 8º  O valor-teto do benefício por dependente será de R$ 68,04 (sessenta e oito reais e quatro centavos) mensais, a 
partir de junho 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$ 64,80 

 
Art. 10 Compete à Secretaria de Recursos Humanos administrar o Programa. 
Art. 11 Para ser beneficiário do Programa o servidor deverá preencher o formulário e a declaração, modelos anexos, e 
remetê-los à Seção competente da SRH. 
§ 1º O pagamento do benefício é devido a partir do mês do protocolo do pedido de inscrição do dependente no 
Programa. 
§ 2º O servidor cedido ou requisitado poderá inscrever-se no Programa de Assistência Pré-Escolar, nos termos desta 
Portaria, desde que declare que não percebe este benefício, ou outro de espécie semelhante, no órgão em que se 
encontre em exercício ou de origem. 
§ 3º As inscrições serão renovadas anualmente, no mês de março, observadas as exigências legais, sendo excluído do 
Programa o servidor que não atender a este recadastramento, a partir daquele mês. 
Art. 12  A percepção indevida do Auxílio Pré-Escolar acarretará a aplicação das penalidades legais cabíveis, sendo, em 
qualquer caso, obrigatória a devolução dos valores havidos indevidamente. 
Art. 13  O cumprimento das  normas  aqui  estabelecidas  fica  condicionado  à existência de recursos orçamentários. 
Art. 14 As despesas decorrentes da execução do Programa ocorrerão por conta da rubrica n.º 339008 (outros benefícios 
assistenciais). 
Art. 15  Os casos omissos serão resolvidos pela Administração deste Tribunal. 
Art. 16  Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação, ficando revogada a Portaria TRT 4ª n.º 3.858, de 20 de 
dezembro de 2000. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI – Presidente 
 
27. PORTARIA Nº 2202 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 01 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 04.6.2004, 1.º Caderno, p. 125). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
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NOMEAR, mediante promoção, por antigüidade, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. PAULO ANDRÉ DE FRANÇA 
CORDOVIL, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da 1.ª Vara do Trabalho de Rio Grande, RS, de acordo 
com o artigo 96, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da 
Consolidação das Leis do Trabalho e Resolução Administrativa TRT 4.ª nº 06/89, com as alterações dadas pela 
Resolução Administrativa TRT 4.ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção do Dr. Luís Fettermann Bosak. 
(Expediente TRT 4.ª MA nº 01856-2004-000-04-00-2). 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI – Presidente 
 
28. PORTARIA Nº 2203 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 01 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 04.6.2004, 1.º Caderno, p. 125). 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr, ARTUR PEIXOTO SAN 
MARTIN, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Bagé, RS, de acordo com o artigo 
93, inciso II, alínea “a” e artigo 96, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinados com o artigo 654, § 5º, 
alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho e Resolução Administrativa TRT 4.ª nº  06/89, com as alterações 
dadas pela Resolução Administrativa TRT 4.ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. Silvana Martinez de 
Medeiros Guglieri (Expediente TRT 4.ª MA nº 01855-2004-000-04-00-8). 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI – Presidente 
 
29. PORTARIA Nº 2274 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 07 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 14.6.2004, 1.º Caderno, p. 147). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. nº 01606-2004-000-04-00- 2 e os termos da Resolução 
Administrativa TRT 4ª nº 04/2004, publicada no Diário Oficial do Estado de 01.06.2004, resolve VINCULAR, a contar 
de 01.06.2004, ao Gabinete da Presidência as seguintes funções comissionadas, anteriormente vinculadas ao Gabinete 
Unificado de Juízes Convocados: 
a) onze funções de Assistente Administrativo Gab. (FC05) e 
b) duas funções de Secretário Especializado Gab. (FC02) 
2. ALTERAR a Tabela de Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 
980, de 12.03.2004, publicada no Diário Oficial do Estado de 01.04.2004. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO - Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 
30. PORTARIA Nº 2418 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 14 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 16.6.2004, 1.º Caderno, p. 112). Constitui Comissão para Melhoria das Condições de 
Trabalho e de Saúde dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, regula seu funcionamento e dá 
outras providências. 

O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso das suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO as diversas demandas relacionadas à organização do trabalho e as dificuldades 
no desenvolvimento das tarefas pelos servidores da Justiça do Trabalho nesta Região; CONSIDERANDO a quantidade 
de problemas de saúde apresentados pelos servidores (especialmente as conhecidas LER e DORT) e as várias 
reivindicações feitas pelo Sindicato da categoria, envolvendo as áreas ocupacional e de ergonomia, embasadas em 
estudos prévios; CONSIDERANDO terem sido obtidos resultados satisfatórios quando da atuação conjunta, em setores 
e foros específicos, da Administração deste Tribunal com o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do 
Estado do Rio Grande do Sul – Sintrajufe/RS, demonstrando o valor da parceria; CONSIDERANDO ser de interesse da 
Administração, em todos os sentidos, a identificação, a curto prazo, dos pontos mais críticos atualmente existentes, 
estabelecendo prioridades a fim de minimizar os riscos; CONSIDERANDO a necessidade de criação de critérios para 
utilização dos recursos financeiros disponíveis e para lotação/relotação e acompanhamento dos servidores com 
restrições; CONSIDERANDO, por fim, a conveniência de criação de Comissão permanente para avaliação e 
deliberação acerca das referidas matérias, RESOLVE: 
Art. 1º - Constituir Comissão para Melhoria das Condições de Trabalho e de Saúde dos Servidores da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, por prazo indeterminado, sob a coordenação do Juiz-Corregedor Regional e, em suas ausências, 
da Juíza Vice-Corregedora, composta pelos seguintes membros: 
I - Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal; 
II - Dr. João Luiz Cavalieri Machado, do Serviço Médico e Odontológico do Tribunal; 
III - Sr. Renato Gomes de Castro, do Serviço Médico e Odontológico do Tribunal; 
IV - três representantes indicados pelo Sindicato dos servidores, entre os quais um médico. 
§ 1º O membro referido no inciso II atuará nas áreas de ergonomia, ortopedia e medicina do trabalho; o aludido no 
inciso III contribuirá na área de fisioterapia do trabalho; o médico arrolado no inciso IV terá a função de consultor dos 
servidores e os outros dois os representarão. 
§ 2º Os membros referidos nos incisos II a IV poderão ser substituídos, temporária ou definitivamente, com a 
autorização, por escrito, do Coordenador.  
§ 3º O comparecimento às reuniões é obrigatório, devendo ser justificada eventual ausência. 
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§ 4º A convite de qualquer dos membros, poderão participar das reuniões da Comissão, como ouvintes ou orientadores, 
outros servidores ou profissionais, desde que assim autorizado pelo Coordenador com antecedência mínima de três dias. 
§ 5º As atividades desenvolvidas pelos membros, no âmbito de atuação da Comissão, têm caráter voluntário, não 
ensejando qualquer espécie de remuneração ou vantagem de natureza econômica de responsabilidade do Tribunal 
Regional do Trabalho da Quarta Região. 
Art. 2º - A Comissão contará com o apoio das seguintes áreas do Tribunal: 
I - Seção de Artífices, para a instalação e manutenção de mobiliários e equipamentos; 
II - Secretaria de Informática, para viabilização da interação dos sistemas e aferição da usabilidade dos equipamentos; 
III - Serviço de Licitações e Contratos, para efeito de aquisição de bens e contratação de serviços; 
IV - Seção de Obras, para apresentação de soluções quanto à modificação de mobiliário, “layout” e estrutura predial; 
V - Secretaria de Recursos Humanos, para prestação de informações acerca dos servidores. 
Parágrafo único. Poderão ser contratados serviços de terceiros, mediante autorização da Presidência do Tribunal. 
Art. 3º - Constitui objetivo da Comissão o aprimoramento das relações do servidor com o seu trabalho, oportunizando a 
realização das tarefas que lhe incumbem com a garantia da preservação de sua saúde (bem-estar físico e mental), 
devendo os esforços conjuntos ser direcionados para: 
I - a organização interna do trabalho e a intervenção para modificação de tarefas que acarretem o adoecimento do 
servidor; 
II - a busca da excelência nas relações de trabalho dos servidores entre si e com as respectivas chefias; 
III - o auxílio à Presidência do Tribunal na definição de prioridades, visando ao atendimento das necessidades de 
melhorias por local de trabalho;  
IV - o desenvolvimento de trabalhos de ergonomia;  
V - a criação de estrutura e de critérios para a reabilitação funcional; 
VI - a criação de critérios técnicos para atualização, modificação e aquisição de mobiliário e de equipamentos, bem 
como para encaminhamento de obras e consertos necessários. 
§ 1º A Comissão levará em especial consideração os servidores que, por qualquer motivo, tenham reduzida a sua 
capacidade de trabalho.  
§ 2º As deliberações da Comissão terão também a função de aconselhamento à Secretaria de Recursos Humanos acerca 
de lotação/relotação e acompanhamento de servidores com restrições. 
Art. 4º - A Comissão definirá os locais de sua atuação e estabelecerá o método de abordagem no local de trabalho 
(exemplificativamente: coleta de dados, situação atual, solicitações e análise ergonômica de móveis e de equipamentos). 
Parágrafo único. As discussões poderão ser de iniciativa de qualquer de seus membros. 
Art. 5º - As deliberações da Comissão serão tomadas pela maioria simples dos membros presentes, não havendo 
exigência de quorum , reservado ao Coordenador o voto de desempate. 
Art. 6º - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, podendo ocorrer reuniões extraordinárias por 
convocação de seu Coordenador, de ofício ou a requerimento de qualquer de seus membros. 
Parágrafo único. As reuniões terão pauta prévia, com pontos específicos, cuja análise poderá ser invertida por 
deliberação na forma estabelecida no artigo 5º desta Portaria. Também poderão ser acrescidos pontos na própria 
reunião, a serem debatidos ao final. 
Art. 7º - A Comissão definirá a data de início de suas atividades. 
Art. 8º - As deliberações da Comissão serão comunicadas à Presidência do Tribunal, no prazo de até dez dias, para a 
adoção das medidas que entender cabíveis. 
Art. 9º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 14 de junho de 2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
 
31. PORTARIA Nº 2621 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 16 DE 

JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 21.6.2004, 1.º Caderno, p. 111).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que consta no Expediente TRT 4ª M.A. nº 120.320/2003, RESOLVE: 
Art. 1º A função comissionada FC-04, atualmente identificada como Assistente-Chefe da Seção de Protocolo e Apoio 
Processual, passa a denominar-se Assistente-Chefe da Seção de Protocolo.  
Parágrafo único. A função comissionada denominada Secretário Especializado FC-02, atualmente vinculada à Seção de 
Protocolo e Apoio Processual, passa a vincular-se à Seção de Protocolo.  
Art. 2º A função comissionada FC-04, atualmente identificada como Assistente-Chefe do Setor de Enfermagem, 
vinculada à Seção de Assistência Médica do Serviço Médico e Odontológico, passa a denominar-se Assistente-Chefe da 
Seção de Apoio Processual e fica vinculada ao Serviço de Cadastramento Processual. 
Art. 3º Ficam extintos a Seção de Protocolo e Apoio Processual e o Setor de Enfermagem, da Seção de Assistência 
Médica do Serviço Médico e Odontológico. 
Art. 4º A transformação de funções comissionadas a que se refere o presente ato não gerará aumento de despesa, 
conforme demonstrado no Anexo II. 
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação, alterando a Tabela de Cargos em Comissão e de 
Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 2274, de 07.06.2004, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 14.06.2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI – Presidente 
 

Anexo I à Portaria nº 2621/2004 
TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 

EXTINÇÃO CRIAÇÃO 
nível das FCs quantitativo nível das FCs quantitativo 

FC04 01 FC04 01 
 

Anexo II à Portaria nº 2621/2004 
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  

TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
EXTINÇÃO CRIAÇÃO 

nível das FCs nº funções remuneração Total (R$) nível das FCs nº funções remuneração Total (R$) 
04 01 2.984,45 2.984,45 04 01 2.984,45 2.984,45 

TOTAL 01 - 2.984,45 TOTAL 01 - 2.984,45 
 

P R O V I M E N T O S  

32. PROVIMENTO Nº 02, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4.ª REGIÃO, DE 15 DE JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 17.6.2004, 1.º Caderno, p. 102). 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUIZ FABIANO DE CASTILHOS 
BERTOLUCI, E O CORREGEDOR REGIONAL, JUIZ PEDRO LUIZ SERAFINI, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, Considerando o disposto nos artigos 69 e seguintes, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de  2003, aplicável 
à tramitação dos processos e procedimentos e à execução dos atos e diligências judiciais, em qualquer instância e 
jurisdição;  Considerando os Provimentos nºs 4/2002 e 6/2003, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e 
Considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos no primeiro e no segundo graus de jurisdição, 
RESOLVEM: 
Artigo 1º  O artigo 67 do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 67 Terão trâmite privilegiado, mediante requerimento ao juiz e prova por meio de documento hábil (cópia da 
carteira de identidade, carteira de habilitação, certidão de nascimento, de casamento, carteira profissional, CTPS, entre 
outros), os atos e diligências relativos aos feitos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou 
superior a sessenta anos, nos moldes do artigo 71 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 
§ 1º Será aposta, na parte superior da lombada dos autos, etiqueta que conterá a expressão "TRAMITAÇÃO 
PREFERENCIAL - IDOSO", caso deferido o benefício. 
§ 2º Adotar-se-á a mesma providência quanto à tramitação preferencial deferida nos processos em que figure como 
parte ou interveniente pessoa acometida de moléstia grave incurável, e que se encontre em estado avançado da doença, 
devidamente comprovado nos autos mediante atestado médico hábil, empregando-se, no caso, a expressão 
"TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - MOLÉSTIA". 
Artigo 2º Idêntico procedimento será aplicado aos processos submetidos ao segundo grau de jurisdição. 
Artigo 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre,  15 de junho de 2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Corregedor-Regional 
 
33. PROVIMENTO Nº 03, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4.ª REGIÃO, DE 15 DE JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 17.6.2004, 1.º Caderno, p. 102). Dispõe sobre a utilização do 
sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
cancelando o Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUIZ FABIANO DE CASTILHOS 
BERTOLUCCI, E O CORREGEDOR-REGIONAL, JUIZ PEDRO LUIZ SERAFINI, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, CONSIDERANDO que a Lei 9.800/99 permite às partes a utilização do sistema de transmissão de dados 
e imagens tipo fac-símile ou similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita; 
CONSIDERANDO que a utilização dos novos meios de comunicação exige procedimentos que garantam a segurança 
jurídica necessária à prática dos atos processuais; CONSIDERANDO que a uniformização de procedimentos facilita o 
uso dos sistemas;  CONSIDERANDO que para a celeridade e a economia visadas é imprescindível o uso adequado dos 
equipamentos;  CONSIDERANDO que algumas unidades da Região dispõem de uma única linha telefônica, 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização e otimização dos procedimentos relativos ao uso do sistema de 
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile, com a estrita observância dos requisitos legais para o conhecimento de 
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petições escritas, especialmente recursos e contra-razões, CONSIDERANDO que determinados dispositivos do 
Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001, impunham às partes requisitos não contemplados em lei para conhecimento 
de petições e recursos, RESOLVEM: 
Artigo 1º. É permitida às partes a utilização do sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile para a prática 
dos atos processuais que dependam de petição escrita, nos termos da Lei 9.800/99. 
Parágrafo único. As petições transmitidas deverão atender às exigências da legislação processual. 
Artigo 2º. As transmissões por fac-símile serão recebidas, pelos equipamentos conectados às linhas telefônicas postas à 
disposição dos usuários para tal fim, nos dias de expediente forense e no mesmo horário fixado para o atendimento 
externo.  
§ 1º. Para as petições dirigidas ao Tribunal a linha telefônica disponível é 0XX (51) 3255.2076. 
§ 2º. Para as petições dirigidas ao Foro Trabalhista da Capital a linha telefônica disponível é 0XX (51) 3255-2133.  
§ 3º. Para as petições dirigidas às unidades judiciárias do Interior as linhas disponíveis são as constantes do Anexo, 
disponibilizado permanentemente no site deste Tribunal (www.trt4.gov.br). 
§ 4º. No caso de eventual recebimento de transmissão iniciada depois do expediente, as petições transmitidas serão 
protocoladas com a data do primeiro dia útil seguinte.  
Artigo 3º. Recomenda-se a emissão de “folha de rosto” para cada petição transmitida por fac-símile, com especificação 
da quantidade de folhas correspondentes, e a menção, em todas elas, do número do processo a que se referem, quando 
for o caso. 
Artigo 4º. Recomenda-se seja limitado a 20 (vinte) por petição o número de folhas transmitidas por fac-símile. 
Artigo 5º. Os originais das petições e documentos transmitidos por fac-símile deverão ser apresentados em juízo em até 
cinco dias da data do término do prazo processual e, nos atos não sujeitos a prazo, em até cinco dias da data da recepção 
do material, sob pena de serem desconsiderados. 
Artigo 6º. Recomenda-se a apresentação dos originais com “folha de rosto” que informe a anterior transmissão por fac-
símile. 
Artigo 7º. As petições e documentos recebidos por fac-símile, após protocolizados e submetidos à apreciação do juízo, 
serão juntados aos autos respectivos, se houver. 
§ 1º. O não-recebimento dos originais nos prazos de lei e sua eventual discordância com as cópias em fac-símile serão 
objeto de certidão nos autos. 
§ 2º. A critério do juiz, as cópias poderão ser desentranhadas, exarada nos autos certidão a respeito. 
Artigo 8º. É facultada a apresentação de petições e documentos em fac-símile nos serviços de protocolo, observada 
como data de recepção aquela em que protocolizados. 
Artigo 9º. As petições referentes a atos processuais transmitidas por fac-símile pelas linhas postas à disposição para tal 
fim serão sempre recebidas e submetidas à apreciação do juízo, independentemente da regularidade da transmissão. 
Artigo 10. São do remetente os riscos resultantes da utilização do sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-
símile, bem como da prática do ato processual em desacordo com o disposto no presente Provimento. 
Artigo 11. Será considerado litigante de má-fé o usuário do sistema que apresentar original em discordância com o fac-
símile remetido, sem prejuízo de outras sanções, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei 9.800/99.  
Artigo 12. A comunicação via fac-símile entre unidades da 4ª Região somente é autorizada no interesse do serviço. 
Artigo 13. Na hipótese de urgência, a critério do juízo de origem, as cartas precatórias e de ordem poderão ser enviadas 
por fac-símile ou e-mail ao juízo de cumprimento, observadas as disposições contidas nos artigos 205 e seguintes do 
CPC. 
Parágrafo único. No caso de transmissão da carta por fac-símile, fica dispensado o envio dos originais pelo juízo de 
origem, providenciando o juízo de cumprimento a extração de fotocópia ou cópia reprográfica do documento 
transmitido para juntada aos autos.  
Artigo 14. O correio eletrônico será utilizado entre as unidades da 4ª Região, sempre que possível, para comunicações 
administrativas e, a critério do juiz, para comunicações processuais, salvo quando a lei prescrever forma diversa. 
Parágrafo único. Nas comunicações relativas a processos será utilizada somente a conta de e-mail da unidade, devendo 
ser impressas e juntadas as mensagens expedidas e recebidas aos autos respectivos, quando houver.  
Artigo 15. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, cancelando o  Provimento nº 01, de 20 de agosto 
de 2001. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 15 de junho de 2004.  
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Corregedor-Regional 
 
34. PROVIMENTO Nº 04, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4.ª REGIÃO, DE 15 DE JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 17.6.2004, 1.º Caderno, p. 102). Institui Sistema de 
Peticionamento Eletrônico – SIPE, regula o seu funcionamento e dá outras providências. 

O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO E O JUIZ-CORREGEDOR 
REGIONAL, observados os termos e os limites de suas respectivas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a Lei nº 9.800/99, que, em seu artigo 1º, permite às partes a utilização de sistema de transmissão de 
dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita; 
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CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, definindo, em seu artigo 10, como documentos públicos ou particulares, para todos os 
fins legais, os documentos eletrônicos produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela 
ICP-Brasil, presumindo-os verdadeiros em relação aos signatários; CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos 
serviços à nova tecnologia que permite a transmissão de dados de maneira segura, criando facilidade de acesso e 
economia de tempo e de custos ao jurisdicionado; RESOLVEM 
Art. 1º Instituir no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em 1ª e 2ª instâncias, (TRT e Varas do 
Trabalho), o Sistema de Peticionamento Eletrônico - SIPE, que permite às partes, por meio de seus advogados, fazer 
uso da Internet para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.  
§ 1º O SIPE é um serviço de uso facultativo, disponível no site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(www.trt4.gov.br). 
§ 2º Somente serão aceitas petições/requerimentos em formato RTF (Rich Text Format), com tamanho máximo de 1 
Mega Byte, editados em fonte Arial ou Times New Roman 10 a 12, que não contenham figuras ou tabelas. 
§ 3º A petição/requerimento encaminhado pelo SIPE não dependerá de ratificação posterior perante o Juízo destinatário, 
nem de remessa de cópia com assinatura física. 
Art. 2º Estão excluídas do SIPE, observado o disposto no artigo anterior, as seguintes petições: 
I - as iniciais e/ou seus aditamentos; 
II - as que requeiram liminar ou antecipação de tutela;  
III - as que necessitem a anexação de documentos; 
IV - as que tenham como destinatários os Tribunais Superiores. 
Art. 3º A utilização do sistema requer identidade digital, a ser adquirida junto a qualquer Autoridade Certificadora 
participante do programa ICP-Brasil, e cadastramento do advogado.  
§ 1º Para o cadastramento, o advogado preencherá formulário, disponível no site do Tribunal.  
§ 2º  A alteração nos dados cadastrais será feita, a qualquer momento, pelo próprio usuário, no site do TRT. 
§ 3° O cadastramento na forma deste artigo importa na aceitação integral dos termos desta regulamentação. 
Art. 4º O SIPE disponibilizará ao remetente e à unidade destinatária, após o recebimento da petição, recibo contendo: 
I -  os dados informados pelo remetente para o envio (número do processo e unidade destinatária da petição); 
II - a data e a hora do recebimento na unidade judiciária (de acordo com o horário de chegada na unidade judiciária, 
certificado pelo Observatório Nacional); 
III - nome e CPF do responsável pelo envio da petição; 
IV - nome, CPF e identidade funcional do responsável pela assinatura digital do documento. 
Art. 5º A unidade receptora das petições transmitidas pelo SIPE a elas anexará o recibo e, a partir dos dados dele 
constantes, fará o registro no sistema informatizado. Eventual desconformidade entre os dados da petição e os indicados 
no recibo será apreciada pelo Juízo competente. 
§ 1º Incumbe ao Serviço de Cadastramento Processual do Tribunal a impressão das petições de processos da 2ª 
Instância. 
§ 2º Incumbe ao Serviço de Distribuição dos Feitos ou, onde não houver, à Vara do Trabalho, a impressão das petições 
da 1ª instância. 
§ 3º A unidade receptora verificará, diariamente, no sistema informatizado a existência de petições eletrônicas 
pendentes de processamento. 
Art. 6º São de exclusiva responsabilidade do advogado: 
I - o sigilo da assinatura digital, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de seu uso indevido;  
II - a equivalência entre os dados informados para o envio (número do processo e unidade judiciária) e os constantes da 
petição remetida;  
III - as condições das linhas de comunicação e acesso ao seu provedor da Internet em condições de tempo e modo a 
permitir o lançamento tempestivo das petições.  
IV – a edição do documento em conformidade com as restrições impostas pelo serviço, no que diz com a formatação do 
arquivo enviado.  
§ 1º É dever do advogado acompanhar a divulgação dos períodos em que o serviço não estiver disponível em 
decorrência de manutenção no site do Tribunal.  
§ 2º A não-obtenção de acesso ao sistema pelo interessado, seja por eventuais defeitos de transmissão ou recepção, seja 
por qualquer outro motivo, não servirá de escusa para o descumprimento dos prazos legais.  
Art. 7º A petição recebida após o horário de atendimento externo da unidade judiciária será tida como enviada no dia 
seguinte, salvo as exceções legais, a serem submetidas à apreciação do Juízo competente. 
Parágrafo único. Não serão considerados, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do usuário à Internet, o 
horário do acesso ao site do Tribunal, nem os horários consignados nos equipamentos do remetente e da unidade 
destinatária. 
 Art. 8°  O uso inadequado do SIPE que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional importará no 
bloqueio do cadastramento do advogado, a ser determinado pelo Juízo competente. 
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência e pela Corregedoria Regional do Tribunal, no âmbito de suas 
esferas de atuação. 
Art. 10 Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI – Presidente do TRT. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Corregedor Regional. 
 

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

35. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 108, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE 22 DE JUNHO DE 
2004. (DOU 24.6.2004, Seção 1, p. 61). Suspende a eficácia dos artigos 141 e 142 da Instrução Normativa/INSS/DC Nº 
100, de 18 de dezembro de 2003. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º/5/1943 (CLT); 
Lei nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional); 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.212, de 24/7/1991 e alterações; 
Decreto n° 3.048, de 6/5/1999; 
Lei nº 10.035, de 25/12/2000. 
A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 2 de junho de 2004, no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso II, art. 7º da Estrutura 
Regimental, aprovada pelo Decreto n° 4.688, de 7 de maio de 2003,   
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; 
CONSIDERANDO o preceituado no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 
de maio de 1999; 
CONSIDERANDO que o Sistema de Execução Fiscal Trabalhista-SEFT, não está disponível para operacionalização 
em todas as unidades administrativas das Gerências-Executivas; 
CONSIDERANDO a dificuldade operacional para execução dos cálculos das contribuições previdenciárias decorrentes 
dos acordos e sentenças oriundas das reclamações trabalhistas, resolve: 
Art. 1º Suspender a eficácia dos artigos 141 e 142 da Instrução Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003 até que 
estejam superados os problemas de ordem operacional para execução dos cálculos, na forma estabelecida nos referidos 
artigos. 
Art. 2º Determinar que sejam adotados os procedimentos previstos nos atos normativos anteriores à vigência da 
Instrução Normativa nº 100, de 2003, para fins de cálculos das contribuições previdenciárias decorrentes dos acordos e 
sentenças oriundas das reclamações trabalhistas. 
Art. 3º Convalidar os atos praticados com base nos artigos 141 e 142 da referida Instrução Normativa, no período de 1º 
de abril de 2004 até a data da publicação desta Instrução Normativa. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Instrução Normativa INSS/DC N° 19, de 18 de 
maio de 2000. 
CARLOS GOMES BEZERRA - Diretor-Presidente 
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - Procurador-Chefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada 
SAMIR DE CASTRO HATEM - Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 
LÚCIA HELENA DE CARVALHO - Diretora de Recursos Humanos 
LIEDA AMARAL DE SOUZA - Diretora da Receita Previdenciária 
EDUARDO BASSO - Diretor de Benefícios Substituto 
 

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  

36. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2004, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 
28 DE MAIO DE 2004. (DOJ-RS 01.6.2004, 1º Caderno, p. 67). 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão ordinária realizada 
nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVEU, por unanimidade de votos, extinguir a unidade 
denominada Gabinete Unificado de Juízes Convocados, criada pela Resolução Administrativa nº 02/94, de 28 de janeiro 
de 1994. Porto Alegre, 28 de maio de 2004. 
CLÁUDIA REGINA SCHRÖDER - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
37. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2004, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 

28 DE MAIO DE 2004. (DOJ-RS 01.6.2004, 1º Caderno, p. 67). 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, CONSIDERANDO o disposto no artigo 236 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990; CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta do Expediente TRT 4ª MA nº 01895-
2003-000-04-00-9; RESOLVEU, por unanimidade de votos, decretar que não haverá expediente nas unidades 
administrativas e judiciárias do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, 
ficando prorrogados os prazos judiciais que se vencerem naquela data para o primeiro dia útil subseqüente. A presente 
Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.  
Porto Alegre, 28 de maio de 2004. 
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CLÁUDIA REGINA SCHRÖDER - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
38. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2004, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 

25 DE JUNHO DE 2004. (DOJ-RS 29.6.2004, 1º Caderno, p. 92). 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão ordinária realizada 
nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o 
processamento de propostas cujo objeto seja a denominação de bens imóveis integrantes do patrimônio deste Tribunal; 
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que, ao dispor sobre a denominação de 
logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, proíbe, em seu artigo 1º, que se atribua nome de pessoa viva a 
bem público, de qualquer natureza, pertencente à União, RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer o que 
segue: Art. 1º A proposta de atribuição de nome a Foros Trabalhistas, bem assim a salas neles localizadas, e, ainda, a 
quaisquer outros bens imóveis integrantes do patrimônio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, será 
submetida à apreciação do Órgão Especial. Parágrafo único.  Não serão apreciadas as proposições que contemplem 
homenagem a pessoas vivas. Art. 2º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Paulo José da Rocha, Rosa Maria Weber 
Candiota da Rosa, Mario Chaves, Pedro Luiz Serafini, Denis Marcelo de Lima Molarinho, João Ghisleni Filho, Maria 
Guilhermina Miranda, Jane Alice de Azevedo Machado, Beatriz Zoratto Sanvicente, Rosane Serafini Casa Nova e João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda, sob a Presidência do Exmo. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente deste 
Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger. Dou fé. Porto Alegre, 25 
de junho de 2004 
Cláudia Regina Schröder - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

39. RESOLUÇÃO Nº 443, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, DE 22 
DE JUNHO DE 2004. (DOU 25.6.2004, Seção 1, p. 82). Referenda a Resolução nº 442, de 25 de maio de 2004, publicada  
ad referendum do Conselho. 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do inciso I 
do artigo 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o disposto no parágrafo único do inciso VII do artigo 4º do 
Regimento Interno do Conselho Curador do FGTS, aprovado pela Resolução nº 320, de 31 de agosto de 1999;  
Considerando a publicação da Resolução nº 442 no Diário Oficial da União, de 26 de maio de 2004, ad referendum do 
Conselho, resolve: 
1 Referendar a Resolução nº 442, de 25 de maio de 2004. 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI - Presidente do Conselho 
 
40. RESOLUÇÃO Nº 444, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, DE 22 

DE JUNHO DE 2004. (DOU 25.6.2004, Seção 1, p. 83). Dispõe sobre a prorrogação da vigência da Resolução nº 289, de 
30 de junho de 1998, que dispõe sobre as diretrizes para aplicação dos recursos e elaboração das propostas 
orçamentárias do FGTS. 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do inciso I e 
II do artigo 5° da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, e do inciso I e II do artigo 64 do Regulamento Consolidado do 
FGTS, aprovado pelo Decreto n° 99.684, de 8 de novembro de 1990;  
Considerando que a proposta de revisão das diretrizes para aplicação dos recursos e para a elaboração das propostas 
orçamentárias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituídas pela Resolução n° 289, de 30 de junho de 1998, 
elaborada pelo Gestor da Aplicação, encontra-se em fase de apreciação pelos membros do Grupo de Apoio Permanente 
ao Conselho Curador -GAP, resolve: 
1 Prorrogar, até 31 de dezembro de 2004, a vigência da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998. 
2 Determinar que, com vistas a propiciar tempo hábil para a elaboração do orçamento do exercício de 2005, bem como 
a necessária alteração dos sistemas de controle do Agente Operador, o Voto de revisão da Resolução nº 289 deverá ser 
pautado para deliberação deste Colegiado na Reunião Ordinária de outubro de 2004. 
3 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
RICARDO BERZOINI - Presidente do Conselho 
 

C I R C U L A R E S    

41. CIRCULAR N.º 326, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO DIA 23 DE JUNHO DE 2004. (DOU 24.6.2004, Seção 
1, pp. 31-34). Estabelece procedimentos para movimentação das contas vinculadas do FGTS e baixa instruções 
complementares.  

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso II da Lei 8.036/90, de 11/05/90, regulamentada pelo Decreto n º 
99.684/90, de 08/11/90, baixa a seguinte Circular disciplinando a movimentação das contas vinculadas do FGTS, pelos 
trabalhadores e seus dependentes, diretores não empregados e seus dependentes, e empregadores.  
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1 Nos termos desta Circular, as hipóteses de movimentação de conta vinculada, previstas nas Leis 7.670/88, de  
08/09/88, 8.630/93, de 25/02/93 e 8.036/90, de 11/05/90, com redação alterada pelas Leis 8.678/93, de 13/07/93, 
8.922/94, de 25/07/94, 9.491/97, de 09/09/97, e 10.878/04 de 08/06/2004, e ainda as regulamentações contidas nos 
Decretos 99.684/90, de 08/11/90, 2.430/97, de 17/12/97, 2.582/98, de 08/05/98, e 5.113/04, de 22/06/2004; Medidas 
Provisórias números 2164-41e 2197-43, ambas de 24/08/2001, com a vigência definida nos termos do artigo 2º da 
Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001 e Portaria MTE 366/02, de 16/09/2002, são operacionalizadas na forma 
adiante indicada. 
1.1 Às contas vinculadas que tenham saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei 
Complementar nº 110, de 29/06/2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11/09/2001, e ainda, em face do disposto na 
Medida Provisória nº 55, de 12/07/2002, convertida na Lei nº 10.555/01, de 13/11/2002, se aplicam as condições gerais 
elencadas nesta Circular, e, ressalvadas as situações atinentes a cada código, no que não ferir a legislação específica. 
2 ESPECIFICAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO  
CÓDIGO DE SAQUE - 01 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado  
MOTIVO 
- Despedida, pelo empregador, sem justa causa, inclusive a indireta; ou 
- Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do 
temporário firmado nos termos da Lei 6.019/74, por obra certa ou do contrato de experiência; ou 
- Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/98, 
de 21/01/98, conforme o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho; ou 
- Exoneração do diretor não empregado, sem justa causa, por deliberação da assembléia, dos sócios cotistas ou da 
autoridade competente. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, homologado quando for o caso, ou apresentação de Termo de 
Audiência da Justiça do Trabalho, ou Termo de Conciliação devidamente homologado pelo Juízo do feito, 
reconhecendo a dispensa sem justa causa, quando esta resultar de conciliação em reclamação trabalhista; e 
- Termo lavrado pela Comissão de Conciliação Prévia, contendo os requisitos exigidos pelo artigo Art. 625-E da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos casos em que os conflitos individuais de trabalho forem resolvidos no 
âmbito daquelas Comissões; ou 
- Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista; ou 
- Cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor; cópia do 
Contrato Social e respectivas alterações registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta 
Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não inscrito no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 02 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho, inclusive do firmado por prazo determinado, por obra certa ou do contrato de 
experiência, por motivo de culpa recíproca ou de força maior. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Certidão ou cópia de sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, e apresentação de TRCT, quando houver; ou 
- Certidão ou cópia de sentença judicial transitada em julgado, no caso de diretor não empregado. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e  
- CTPS, na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 03 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho por extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, 
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho por 
infringência ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário; ou  
- Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual.  
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DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- TRCT, homologado quando legalmente exigível, e apresentação de: 
a) declaração escrita do empregador confirmando a rescisão do contrato em conseqüência de supressão de parte de suas 
atividades, ou 
b) cópia autenticada da alteração contratual registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta 
Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial ou registrado no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, deliberando pela extinção total da empresa, fechamento de quaisquer 
de seus estabelecimentos, filiais ou agências; ou 
c) certidão de óbito do empregador individual; ou  
d) decisão judicial transitada em julgado; e 
e) documento de nomeação, pelo juiz, do síndico da massa falida; e 
f) declaração escrita do síndico da massa falida, confirmando a rescisão do contrato em conseqüência da falência; ou 
g) documento emitido pela autoridade competente reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho ou decisão judicial, 
transitada em julgado; ou 
h) cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor em razão da 
extinção, fechamento ou supressão; cópia do Contrato Social e respectivas alterações registradas no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário 
Oficial ou registrado em Cartório ou Junta Comercial, deliberando pela extinção da empresa. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 04 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do temporário firmado nos termos da Lei 
6.019/74, por obra certa ou do contrato de experiência; ou  
- Término do mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- TRCT, homologado quando legalmente exigível, e apresentação de: 
a)  CTPS e cópia das páginas de identificação e do contrato do trabalho com duração de até 90 dias ou três meses, ou 
b) CTPS e cópia das páginas de identificação e do contrato do trabalho firmado nos termos da Lei nº 6.019/74 e, 
havendo prorrogação deste, apresentação da comunicação de prorrogação do trabalho temporário ao MTE; 
c)  CTPS e cópia do instrumento contratual para os contratos de duração superior a 90 dias ou três meses; ou 
- Cópia autenticada das atas das assembléias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e do término do 
mandato, registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial e, ainda, dos estatutos 
quando as atas forem omissas quanto às datas de nomeação e/ou afastamento, ou ato próprio da autoridade competente, 
quando tratar-se de diretor não empregado. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 05 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Aposentadoria, inclusive por invalidez; ou 
- Rescisão contratual do trabalhador, a pedido ou por justa causa, relativo a vínculo empregatício firmado após a 
aposentadoria; ou 
- Exoneração do diretor, a pedido ou por justa causa, relativa a mandato exercido após a aposentadoria. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão 
equivalente que comprove a aposentadoria ou portaria publicada em Diário Oficial, e: 
a) TRCT para contrato tácita ou expressamente pactuado após a DIB - Data de Início do Benefício da aposentadoria, ou 
b) cópia autenticada da ata da Assembléia que comprove a exoneração a pedido ou por justa causa; cópia do Contrato 
Social e respectivas alterações registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou 
ato próprio da autoridade competente, publicado em Diário Oficial no caso de Diretor não empregado, ou 
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c) declaração comprovando a desfiliação junto ao sindicato representativo da categoria profissional, ou órgão 
congênere, no caso de exercício de atividade na mesma condição, após a aposentadoria de trabalhador avulso. 
OBSERVAÇÕES 
- no caso de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador, ou 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
- Total das contas vinculadas de contratos de trabalho rescindidos/ extintos antes da aposentadoria; e/ou 
- Saldo da conta vinculada, devidamente atualizado, existente até: 
a) a extinção do contrato de trabalho a partir da DIB – Data de Início do Benefício da aposentadoria; ou, 
b) a extinção do contrato de trabalho a partir da data da comunicação do benefício, quando a data da concessão/início 
deste for retroativa. 
- Saldo da conta vinculada havido durante o contrato de trabalho mantido após a aposentadoria até a data do efetivo 
desligamento; ou 
- Saldo das contas vinculadas pertencentes ao trabalhador avulso havidos até a DIB - Data de Início do Benefício da 
aposentadoria ou da desfiliação do sindicato, após a aposentadoria; ou 
CÓDIGO DE SAQUE - 06 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa dias. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Declaração assinada pelo sindicato representativo da categoria profissional, ou OGMO - Órgão Local de Gestão de 
Mão-de-Obra quando este já estiver constituído, comunicando a suspensão total do trabalho avulso, por período igual 
ou superior a noventa dias. 
OBSERVAÇÃO 
- Decorridos 90 dias de suspensão total do trabalho avulso e, de posse da Declaração, o trabalhador poderá solicitar o 
saque desde que, na data da solicitação, permaneça com suas atividades de avulso suspensas. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso. 
CÓDIGO DE SAQUE - 07 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso portuário 
MOTIVO 
- Cancelamento do registro profissional solicitado até o dia 31 de dezembro de 1994 ao órgão local de gestão de mão-
de-obra. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Solicitação do cancelamento do registro profissional efetuada junto ao OGMO - Órgão Local de Gestão de Mão-de-
Obra e declaração deste, contendo a data do cancelamento do registro profissional, e 
- Comprovante de recebimento da indenização de que trata o artigo 59, inciso I, da Lei 8.630/93, de 25/02/93, cujo 
pagamento tenha ocorrido até 31/12/1998 e apresentação de TRCT, se for o caso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso portuário. 
CÓDIGO DE SAQUE - 10 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
- Rescisão do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de não optante, 
tendo havido pagamento de indenização. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Rescisão contratual, ou TRCT com código de saque 01, homologada na forma prevista nos parágrafos do artigo 477 da 
CLT, da qual conste, em destaque, o pagamento da parcela correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço 
trabalhado na condição de não optante e, para afastamentos ocorridos a partir de 16/02/98, inclusive, apresentação do 
comprovante de recolhimento dos depósitos rescisórios do FGTS correspondentes ao mês da rescisão, mês 
imediatamente anterior à rescisão, se não houver sido recolhido, e 40% do total dos depósitos relativos ao período 
trabalhado na condição de optante, acrescidos de atualização monetária e juros, se for o caso; ou 
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- Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista ou termo de 
conciliação da Justiça do Trabalho, devidamente homologado pelo juízo do feito. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
CÓDIGO DE SAQUE - 19 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado residente em áreas atingidas por desastre natural, cuja situação 
de emergência ou de estado de calamidade pública tenha sido formalmente reconhecido pelo Governo Federal. 
MOTIVO 
Necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural que tenha atingido a área de residência do 
trabalhador, desde que a situação de emergência ou o estado de calamidade pública tenha sido reconhecido por meio de 
decreto do governo do Distrito Federal ou Município e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência do desastre natural, se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado 
da Integração Nacional. 
Para fins de saque com fundamento neste Código, considera-se desastre natural: 
enchentes ou inundações graduais; 
enxurradas ou inundações bruscas; 
alagamentos; 
inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar; 
granizos; 
vendavais ou tempestades; 
vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais; 
vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais; e 
tornados e trombas d'água. 
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO 
A ser fornecido pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal à CAIXA: 
a) Declaração comprobatória, em consonância com a avaliação realizada pelos órgãos de Defesa Civil municipal ou do 
Distrito Federal, das áreas atingidas por desastres naturais, que deverá conter a descrição da área, observando o seguinte 
padrão: 
nome do Distrito/Cidade/UF, caso todas as unidades residenciais existentes no distrito tenham sido atingidas; ou 
nome do Bairro/Cidade/UF, caso todas as unidades residenciais existentes no bairro tenham sido atingidas; ou 
nome do Logradouro/Bairro ou Distrito/Cidade/UF, caso a área atingida se restrinja às unidades residenciais existentes 
naquele logradouro; ou 
identificação da unidade residencial/nome do logradouro/ bairro ou distrito/cidade/unidade da federação, caso a área 
atingida se restrinja a determinada(s) unidade(s) residencial(is). 
A Declaração deverá conter, ainda, a identificação do município atingido pelo desastre natural, informações relativas ao 
decreto municipal ou do Distrito Federal e à portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional que reconheceu o 
estado de calamidade pública ou a situação de emergência e a Codificação de Desastre, Ameaças e Riscos - CODAR. 
A ser fornecido pelo Trabalhador: 
Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de 
pagamentos, entre outros), emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência ou calamidade havida 
em decorrência do desastre natural. Na falta do comprovante de residência, o titular da conta vinculada poderá 
apresentar uma declaração emitida pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal, atestando que o trabalhador é 
residente na área afetada. A declaração deverá ser firmada sobre papel timbrado e a autoridade emissora deverá apor 
nela data e assinatura. Também deverá ser mencionado na declaração: nome completo, data de nascimento, endereço 
residencial e número do PIS/PASEP do trabalhador. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação pessoal do trabalhador ou diretor não empregado; 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP ou inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS, para o 
empregado doméstico não cadastrado no PIS/PASEP, ou CTPS ou outro documento que contenha o número de 
inscrição PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
O valor do saque será o saldo disponível na conta vinculada, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a 
R$ 2.600,00 para cada evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre um saque e outro não 
seja inferior a doze meses. 
OBSERVAÇÕES 
a) a habilitação ao saque fundamentada nesta hipótese de movimentação poderá ser apresentada até o 90º dia 
subseqüente ao da publicação da portaria do Ministério da Integração Nacional reconhecendo a situação de emergência 
ou o estado de calamidade pública. 
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b) no caso de débitos realizados a partir do dia 09/06/2004, o código de saque deve ser acrescido da letra L. 
CÓDIGO DE SAQUE - 23 
BENEFICIÁRIO: Dependente do trabalhador, do diretor não empregado ou do trabalhador avulso falecido 
MOTIVO 
- Falecimento do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
Declaração de dependentes firmada por instituto oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal, 
assinada pela autoridade competente, contendo, dentre outros dados, a logomarca/timbre do órgão emissor; a data do 
óbito e o nome completo, a inscrição PIS/PASEP e o número da CTPS ou do Registro Geral da Carteira de Identidade 
do trabalhador que legou o benefício e discriminando, com o nome completo, vínculo de dependência e data de 
nascimento os dependentes habilitados ao recebimento da pensão.  
OBSERVAÇÃO  
Na hipótese de saque por dependente de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do solicitante; e  
- Certidão de óbito 
- TRCT, para o contrato de trabalho extinto pelo óbito, se apresentado; e/ou 
- CTPS ou declaração das empresas comprovando o vínculo laboral; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP do titular; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o titular doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo total das contas vinculadas em nome do 'de cujus', rateado em partes iguais entre os dependentes habilitados. 
CÓDIGO DE SAQUE – 26  
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
- Rescisão ou extinção do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de 
não optante, não tendo havido pagamento de indenização, exclusivamente para o contrato de trabalho que vigeu por 
período igual ou superior a 01 (um) ano. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Requerimento do empregador, que deve ser acompanhado dos documentos a que alude o Art. 5º da Portaria MTE 
366/02, de 16/09/2002 indicando o Banco, Agência e Conta Bancária, de titularidade do empregador, para crédito do 
valor do saque; e  
- relação das contas cujo saque esteja sendo pleiteado, em caso de autorização de saque de forma coletiva, devidamente 
datada, assinada e carimbada em todas as folhas pela autoridade competente da DRT, contendo: 
a) identificação da empresa - razão social, nome de fantasia e CNPJ/CEI; e 
b) nome dos empregados não optantes em ordem alfabética e numerados; e 
c) número da conta vinculada do FGTS, cujo saque está sendo pleiteado; e 
d) nº e série da CTPS; e 
e) número da inscrição PIS/PASEP de cada um dos trabalhadores; e 
f) datas de admissão, afastamento e nascimento de cada um dos trabalhadores; e 
g) datas da opção e da retroação, quando houver. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
DA AUTORIZAÇÃO DA DRT/SDT 
- empregador deverá solicitar a autorização de saque à DRT/SDT, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a rescisão/extinção do contrato e o motivo do não pagamento da indenização, observando os demais 
procedimentos constantes na Portaria MTE nº 366/02, de 16/09/2002. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante por período igual ou superior a um ano. 
CÓDIGO DE SAQUE - 27 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
- Pagamento ao trabalhador, pelo empregador, da indenização relativa ao tempo de serviço em que permaneceu na 
condição de não optante, nos termos da transação homologada pela autoridade competente, durante a vigência do 
contrato de trabalho do trabalhador, conforme artigo 6º do Regulamento Consolidado do FGTS; ou 
- Recolhimento, pelo empregador, na conta optante do trabalhador, do valor correspondente à indenização referente ao 
tempo de serviço não optante, anterior a 05/10/1988, efetuado durante a vigência do contrato de trabalho do trabalhador, 
conforme artigo 73 do Regulamento Consolidado do FGTS; ou 
- Rescisão do contrato de trabalho, por motivo de acordo, com pagamento de indenização. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
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- Declaração de opção pelo FGTS, se esta foi realizada após 05/10/1988 e apresentação de: 
a) Termo de Transação do tempo de serviço, homologado pela autoridade competente, ou 
b) GR - Guia de Recolhimento e RE - Relação de Empregados ou GRE - Guia de Recolhimento do FGTS ou GFIP – 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, para recolhimento ocorrido a partir de FEV/1999, 
comprovando o recolhimento em conta optante do trabalhador; ou 
c) Rescisão Contratual ou TRCT, homologado na forma do artigo 477 da CLT, em que conste, em destaque, o 
pagamento da parcela correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço trabalhado na condição de não 
optante. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- identificação do empregador; e 
- documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
CÓDIGO DE SAQUE - 50 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Ter conta vinculada com o complemento de atualização monetária de que trata o artigo 4º da LC nº 110/01, cuja 
importância, em 10 de julho de 2001, seja igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador. 
OBSERVAÇÕES 
- Nos termos da M.P. nº 55/02, convertida na Lei nº 10.555/01, de 13/11/2002, a adesão de que trata o art. 4º da Lei 
Complementar nº 110/01, quando não manifesta em termo próprio, será caracterizada pelo recebimento do valor 
creditado na conta vinculada, passível de saque por este código até 30/12/2003; 
- Ao titular que tenha formalizado a adesão no prazo do Dec. nº 3.913/01, é assegurado o direito ao saque nas condições 
deste código, a qualquer tempo; 
- A dispensa da comprovação de condição de saque, para o titular que deixou de efetuar o saque e formalizar a adesão, 
não excederá a data prevista no regulamento para a adesão. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo da conta vinculada do tipo optante ou optante transferida individualizada em nome do trabalhador, cujo valor 
total, apurado nos termos do art. 4º da LC nº 110/01, perfaça, em 10 julho de 2001, importância igual ou inferior a R$ 
100,00 (cem reais). 
CÓDIGO DE SAQUE - 70 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Ter o titular da conta vinculada idade igual ou superior a setenta anos. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Documento que comprove a idade mínima de 70 anos do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e  
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor; cópia do Contrato Social registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e  
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÃO 
Nos termos da M.P. nº 55/02, convertida na Lei nº 10.555/02, para os complementos de que trata a LC 110/01, o titular 
que tenha firmado o termo de adesão, fará jus ao crédito do complemento, com a redução legalmente prevista, em 
parcela única, a partir do mês de agosto de 2002, ou no mês subseqüente ao que completar 70 anos, respeitado o prazo 
final para firmar o termo de adesão. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 80 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Ser portador ou possuir dependente portador do vírus HIV- SIDA/AIDS. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.194 32

Atestado médico fornecido pelo profissional que acompanha o tratamento do paciente, onde conste o nome da doença 
ou o código da Classificação Internacional de Doenças - CID respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico; 
Por força de liminar concedida pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre - Ação Civil Pública n. 2001.71.00.030578-6 - os 
trabalhadores estão dispensados da apresentação do laudo ou exame laboratorial específico. 
Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de dependente acometido pela doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou 
- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor; cópia do Contrato Social registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e  
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
- No caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra 
T.  
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 81 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia maligna (câncer). 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Atestado médico, com validade de trinta dias, contados de sua expedição, fornecido pelo profissional que acompanha 
o tratamento do paciente, contendo o diagnóstico expresso e o estágio clínico atual da doença e do paciente, código CID 
respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico, e  
Cópia do laudo do exame de Anatomia Patológica que serviu de base para a elaboração do atestado médico; e 
- Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de estar o dependente do titular da conta acometido 
pela doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou  
- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor; cópia do Contrato Social registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
- No caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra 
T. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 82 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio terminal, em razão de doença grave e possuir contas 
cujo saldo seja decorrente do complemento dos planos econômicos. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, reconhecendo o estágio terminal do paciente em razão de doença grave consignada no Código 
Internacional de Doenças - CID que tenha acometido o titular da conta vinculada do FGTS ou seu dependente ou, ainda, 
apresentação de relatório de uma Junta Médica ou o relatório circunstanciado do médico assistente do paciente, 
contendo o diagnóstico expresso da doença, estágio clínico atual da doença/paciente, classificação CID correspondente, 
assinatura e carimbo com o nome/CRM do médico; 
Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de estar o dependente do titular da conta, em estágio 
terminal, decorrente da doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- CTPS na hipótese de saque de trabalhador; ou  
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- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor; cópia do Contrato Social registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS-PASEP; ou 
- Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
- No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
- No caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra 
T.  
VALOR  
Saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei Complementar no 110, de 29 de junho 
de 2001, nos termos da regulamentação dada pelo Dec. 3.913, de 11 de setembro de 2001. 
CÓDIGO DE SAQUE - 86 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado  
MOTIVO 
- Permanência do titular, por três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS, para os contratos de trabalho extintos a 
partir de 14/07/90, inclusive. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- CTPS comprovando o desligamento da empresa e a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três 
anos ininterruptos; ou 
- CTPS onde conste o contrato de trabalho e anotação da mudança de regime trabalhista, publicada em Diário Oficial e 
a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos ininterruptos; ou 
- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor e comprovando o desligamento, há, no 
mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, inclusive; ou 
- declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores, 
ocorrida há, no mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, inclusive; ou 
- cópia do Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato 
próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial, comprovando o desligamento, há, no mínimo, três anos, 
a partir de 14/07/90, inclusive. 
OBSERVAÇÕES 
- cumprido o prazo de afastamento do regime do FGTS, a solicitação de saque será pertinente a partir do mês de 
aniversário do titular; 
- uma vez adquirido o direito, este poderá ser exercido mesmo que o titular venha firmar outro contrato. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e  
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas com afastamento superior a três anos, do titular que tenha cumprido o interstício de três 
anos fora do regime do FGTS. 
CÓDIGO DE SAQUE - 87 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
- Permanência da conta vinculada por três anos ininterruptos, sem crédito de depósito, em conseqüência de rescisão 
contratual ocorrida até 13/07/90, inclusive. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- CTPS onde conste o contrato de trabalho cuja conta vinculada está sendo objeto de saque; ou 
- comprovante do afastamento do trabalhador, quando não constante da CTPS; ou 
- cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor e comprovando o desligamento até 
13/07/90, inclusive; ou 
- declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores, 
ocorrida há, no mínimo, três anos, até 13/07/90, inclusive; ou 
- cópia do Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato 
próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial, comprovando o desligamento até 13/07/90, inclusive. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do trabalhador ou diretor; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÃO 
- código de saque deve ser acrescido da letra N. 
VALOR DO SAQUE 
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Saldo das contas vinculadas do titular que satisfaçam os requisitos. 
CÓDIGO DE SAQUE - 88 
BENEFICIÁRIO: Pessoa indicada pelo Juiz 
MOTIVO 
- Determinação Judicial. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
- Ordem Judicial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
- documento de identificação do solicitante; e 
- Cartão do Cidadão ou Cartão de inscrição PIS-PASEP do titular; ou 
- inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR DO SAQUE 
Valor ou percentual indicado na ordem judicial, limitado ao saldo da conta vinculada. 
CÓDIGO DE SAQUE - 91 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para aquisição de moradia própria, imóvel residencial concluído. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
- Não ser proprietário, cessionário, usufrutuário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, 
concluído ou em construção: 
a) financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; ou 
b) no município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes da mesma região 
metropolitana; ou 
c) no atual município de residência. 
- Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; e 
- Estar a operação enquadrada dentro das normas do SFH.  
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos 
Agentes Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando 
houver, não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a)limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; ou 
b)da avaliação feita pelo agente financeiro; ou 
c)de compra e venda. 
CÓDIGO DE SAQUE - 92 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado, ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para amortização extraordinária do saldo devedor decorrente de financiamento concedido pelo 
SFH, obtido pelo titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Estar em dia com o pagamento das prestações do financiamento; e 
- Contar com o interstício mínimo de dois anos da movimentação anterior, quando tratar-se de nova utilização para 
amortizar/liquidar saldo devedor; e 
- O valor do FGTS a ser utilizado para amortização extraordinária não pode ser inferior ao montante correspondente a 
doze vezes o valor da prestação vigente à data da operação. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos 
Agentes Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, limitado ao saldo devedor atualizado do financiamento obtido pelo titular 
ou coobrigado na aquisição de moradia própria. 
CÓDIGO DE SAQUE - 93 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para abatimento das prestações decorrentes de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo 
titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Efetuar o pedido de utilização do FGTS uma vez a cada período de, no mínimo, doze meses. 
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- O valor a ser movimentado na conta vinculada deve situar-se dentro dos limites de utilização e comprometimento 
mínimo da renda familiar, em relação ao valor da prestação, ou da diferença de prestação, conforme demonstrado a 
seguir: 
 
FAIXAS DE RENDA  VALOR EM 

SALÁRIO MÍNIMO 
COMPROMETIMENTO MÍNIMO 
DE RENDA FAMILIAR 

MÁXIMO DE 
UTILIZAÇÃO POSSÍVEL 

I  Até 4  5%  80% 
II  Acima de 4 e até 12  10%  60% 
III  Acima de 12  15%  40% 
 
- Caso o mutuário não tenha renda e seja o único devedor do financiamento habitacional, pode utilizar a conta vinculada 
do FGTS para pagamento de até 80% do valor da prestação. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos 
Agentes Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, observados os limites de utilização estabelecidos pelo Conselho Curador do 
FGTS.  
CÓDIGO DE SAQUE - 94 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Formalização de pedido de aplicação junto ao administrador do Fundo Mútuo de Privatização FMP-FGTS ou do  
Clube de Investimento CI-FGTS, e 
- Apresentação de extrato da conta vinculada que pretenda utilizar em FMP-FGTS, junto à Administradora do FMP-
FGTS ou CI-FGTS e de documentação de identificação.  
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
VALOR DO SAQUE 
Até cinqüenta por cento do saldo disponível, de todas as contas vinculadas do titular, já consideradas as eventuais 
utilizações anteriores em FMP. 
CÓDIGO DE SAQUE - 95 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para pagamento das parcelas de recursos próprios de imóvel residencial em fase de construção 
vinculado a programas de financiamento ou de autofinanciamento. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
- Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Não ser proprietário, cessionário, usufrutuário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, 
concluído ou em construção: 
a) financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; ou 
b) no município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes da mesma região 
metropolitana; ou 
c) no atual município de residência. 
- Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; e 
- Estar a operação enquadrada dentro das normas do SFH. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos 
Agentes Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando 
houver, não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a) limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; ou 
b) da avaliação feita pelo agente financeiro; ou 
c) de compra e venda ou custo total da obra; ou 
d) somatório dos valores das etapas do cronograma físico-financeiro a realizar. 
CÓDIGO DE SAQUE - 96 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado, ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
- Utilização do FGTS para liquidação do saldo devedor decorrente de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo 
titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
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- Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; e 
- Contar com o interstício mínimo de dois anos da movimentação anterior, quando tratar-se de nova utilização para 
amortizar/ liquidar saldo devedor. 
OBSERVAÇÃO 
- As condições, gerais ou específicas, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, são obtidas junto aos 
Agentes Financeiros. 
VALOR DO SAQUE 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, limitado ao saldo devedor, atualizado, do financiamento. 
3 DO FORMULÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
3.1 O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, formulário aprovado pela Portaria nº 302, de 26/06/2002, 
expedida pelo MTE, é o instrumento de quitação das verbas rescisórias, e será utilizado para o saque da conta vinculada 
do FGTS, nas hipóteses que exijam rescisão/extinção do contrato de trabalho, e deve ser apresentado em via original. 
3.2 No campo 25 do TRCT o empregador deve consignar por extenso a causa da rescisão do contrato de trabalho e no 
campo 26, o código de saque correspondente, quando o motivo da rescisão ensejar direito ao saque em hipótese 
elencada nesta Circular.  
3.2.1 Quando o afastamento for motivado por evento que não permita o saque da conta vinculada do FGTS, grafar no 
campo 26 a expressão “NÃO”. 
3.3 O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo empregador/preposto, devidamente identificado(s) no campo 57 
do formulário, preferencialmente por meio de carimbo identificador da empresa e da pessoa averbante, não sendo 
permitida a assinatura sobre carbono ou autocarbonada. 
3.4 O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo trabalhador no campo 58, não sendo permitida a assinatura sobre 
folha carbono ou autocarbonada. 
4 O recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, somente será válido quando formalizado de acordo 
com a legislação vigente, notadamente quanto à respectiva homologação. 
5 Para os códigos de saque 01, 02, 03, ou 04, é facultado ao empregador, comunicar a movimentação dos trabalhadores 
pela Rede Mundial de Computadores - Internet, por meio do canal eletrônico de relacionamento Conectividade Social, 
utilizando-se de Certificação Eletrônica. 
5.1 Para o código de saque 06, é facultado ao Sindicato de Trabalhadores Avulsos ou Órgão Local de Gestão de Mão-
de-Obra comunicar a suspensão do trabalho avulso pela Rede Mundial de Computadores - Internet, por meio do canal 
eletrônico de relacionamento Conectividade Social, utilizando a Certificação Eletrônica. 
5.2 Compete ao usuário do Conectividade Social, ao se valer do aplicativo, anotar a chave de identificação por este 
gerada, no canto superior direito do TRCT, objetivando a homologação da rescisão contratual, via Internet, pela 
entidade sindical representativa da categoria profissional do trabalhador ou Delegacia Regional do Trabalho, se for o 
caso. 
5.2.1 A homologação da rescisão contratual por meio da Internet não altera ou substitui o previsto pela CLT.  
5.3 A comunicação de movimentação do trabalhador por meio da Internet não isenta o trabalhador da apresentação dos 
documentos necessários à liberação dos valores do FGTS, nos termos da legislação vigente. 
5.4 A faculdade de outorga da procuração eletrônica pelo empregador, na forma estabelecida para uso do canal 
eletrônico de relacionamento Conectividade Social, não o exime da responsabilidade civil e penal, respondendo o 
outorgante, solidariamente com o outorgado, por toda e qualquer informação prestada via Internet, bem como, pelo uso 
indevido da aplicação. 
5.5 O empregador, a entidade homologadora ou a autoridade competente é responsável por toda e qualquer informação 
prestada via Internet, bem como, pelos efeitos decorrentes desta e ,pelo uso indevido do aplicativo.  
6 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Circular CAIXA 317, 22 de março de 2004. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA - Diretor Executivo 
 

A T O S    

42. ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL DE 22 DE JUNHO DE 2004. (DOU 23.6.2004, 
Seção 1, p. 52). 

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001 a Medida Provisória nº 182, de 29 de abril de 2004, que “dispõe sobre o salário 
mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta 
dias, a partir de 29 de junho de 2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso 
Nacional.  
Congresso Nacional, 22 de junho de 2004 
Senador JOSÉ SARNEY - Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 
43. ATO Nº 2 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 31 DE MAIO DE 2004. (DJU 3.6.2004, 

Seção 1, p. 449). 
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O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
artigos 5º, inciso III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e 40, inciso IV, do 
Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, e  
Considerando as dificuldades encontradas pelos Tribunais Regionais do Trabalho para implantação do modelo uniforme 
de registro de autuação dos processos judiciários na Justiça do Trabalho, estabelecido no Provimento n. 6/2003 desta 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, resolve: 
Prorrogar para 31 de dezembro de 2004 o prazo para implantação do modelo uniforme de registro de autuação dos 
processos judiciários na Justiça do Trabalho, previsto no artigo 17 do Provimento nº 6/2003. 
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Brasília, 
RIDER NOGUEIRA DE BRITO - Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 
44. ATO Nº 135 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 01 DE JUNHO DE 2004. (DJU 4.6.2004, Seção 1, p. 156). 

Estabelece procedimentos para a liberação do julgado antes de sua publicação no Diário da Justiça. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º - Estabelecer procedimentos para a liberação do julgado antes de sua publicação no Diário da Justiça. 
Art. 2º - As peças integrantes do inteiro teor dos acórdãos poderão ser disponibilizadas, no site do STJ, antes de sua 
publicação no Diário da Justiça, a partir de 5 de agosto de 2004. 
Art. 3º - O controle dos documentos eletrônicos, para efeito de acesso antes e depois da publicação do inteiro teor do 
acórdão, deverá ser efetuado pelo módulo de Livro Eletrônico do Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
Art. 4º - Os Gabinetes dos Ministros deverão disponibilizar às Coordenadorias dos órgãos julgadores as peças 
integrantes do inteiro teor dos acórdãos, por meio eletrônico, para publicação no Diário da Justiça e, simultaneamente, 
poderão disponibilizá-las na internet e na intranet, na página de "Acompanhamento processual", no andamento 
correspondente ao "Resultado do Julgamento". 
Art. 5º - As peças disponibilizadas antes da publicação no Diário da Justiça serão automática e exclusivamente 
acessíveis na Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a confirmação de sua 
publicação no órgão de divulgação oficial. 
Art. 6º - A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais. 
Art. 7º - Caberá ao Ministro-Diretor da Revista coordenar o implemento da “Função de Publicidade da Informação” no 
site desta Corte. 
Art. 8º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Ministro EDSON VIDIGAL - Presidente 
 
45. ATO Nº 292 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 03 DE JUNHO DE 2004. (DOU 07.6.2004, Seção 1, p. 

87). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, 
Considerando os termos do art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, combinado com o art. 70 da Lei 
n.º 10.707, de 30 de julho de 2003 (LDO 2004), ad referendum do Tribunal Pleno, resolve: 
Art. 1º O empenho das dotações orçamentárias e a movimentação financeira do Tribunal Superior do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, consignadas na Lei Orçamentária de 2004, ficam limitados aos valores constantes do 
anexo deste Ato. 
§ 1º É obrigatório o bloqueio das dotações correspondentes à limitação, no sistema SIAFI, ficando vedado o seu 
oferecimento para cancelamento mediante crédito adicional. 
§ 2º Os tribunais informarão as programações bloqueadas ao Serviço de Administração Financeira do TST, até cinco 
dias úteis após a publicação deste Ato. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro VANTUIL ABDALA 
ANEXO 

LIMITES DE EMPENHO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2004 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 
(Artigo 9º da LRF c/c Artigo 70 da Lei 10.707/2003) 

 
Em R$ (a) (b) (c) = (a) - (b) 

TRIBUNAL / UO DOTAÇÃO 
AUTORIZADA 

(LOA + CRÉDITOS) 

LIMITAÇÃO MONTANTES DISPONÍVEIS 
PARA EMPENHO E 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
TST 15101 110.090.420,00 3.008.175,00 107.082.245,00

TRT 1ª Região 15102 70.575.345,00 7.166.178,00 63.409.167,00
TRT 2ª Região 15103 67.002.232,00 385.000,00  66.617.232,00
TRT 3ª Região 15104 35.425.993,00  -  35.425.993,00
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TRT 4ª Região 15105 29.908.262,00 26.541,00 29.881.721,00
TRT 5ª Região 15106 22.306.094,00 -  22.306.094,00
TRT 6ª Região 15107 19.841.799,00 -  19.841.799,00
TRT 7ª Região 15108 9.557.905,00 -  9.557.905,00
TRT 8ª Região 15109 16.085.678,00 161.464,00 15.924.214,00
TRT 9ª Região 15110 21.331.402,00 264.054,00 21.067.348,00

TRT 10ª Região 15111 17.355.329,00 13.271,00 17.342.058,00
TRT 11ª Região 15112 11.134.343,00 - 11.134.343,00
TRT 12ª Região 15113 16.452.037,00 -  16.452.037,00
TRT 13ª Região 15114 11.665.516,00 - 11.665.516,00
TRT 14ª Região 15115 11.310.270,00 - 11.310.270,00
TRT 15ª Região 15116 39.427.861,00 -  39.427.861,00
TRT 16ª Região 15117 7.624.276,00 18.579,00 7.605.697,00
TRT 17ª Região 15118 9.262.873,00 -  9.262.873,00
TRT 18ª Região 15119 12.438.750,00 -  12.438.750,00
TRT 19ª Região 15120 8.785.681,00 -  8.785.681,00
TRT 20ª Região 15121 9.246.351,00 663.535,00 8.582.816,00
TRT 21ª Região 15122 12.023.713,00 1.061.656,00 10.962.057,00
TRT 22ª Região 15123 5.980.468,00 -  5.980.468,00
TRT 23ª Região 15124 13.237.513,00 404.437,00 12.833.076,00
TRT 24ª Região 15125 8.391.683,00 18.579,00 8.373.104,00

SOMA 15000 596.461.794,00 13.191.469,00 583.270.325,00
 
46. ATO Nº 303 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 04 DE JUNHO DE 2004. (DJU 08.6.2004, Seção 1, p. 

596). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a necessidade de imprimir celeridade à prática dos atos ordinatórios; 
CONSIDERANDO que os atos meramente ordinatórios independem de despacho judicial, devendo ser praticados de 
ofício pelo servidor e revisados pelo juiz quando necessário, a teor do art. 162, § 4º, do CPC; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, inciso XXXIII, do Regimento Interno desta Corte; resolve: 
Art. 1°. Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Judiciária para a prática dos seguintes atos: 
I - Oficiar aos Ex.mos Ministros e ao Ex.mo Procurador-Geral do Trabalho, informando-os da designação, pelo 
Presidente do Tribunal, das sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e da Seção Administrativa; 
II - determinar reautuações de processos, ressalvado o disposto no art. 86 do Regimento Interno desta Corte; 
III - determinar o apensamento ou desapensamento de autos; 
IV - providenciar a extração de cartas de sentença, podendo solicitar do interessado as peças mencionadas no art. 590 do 
CPC; 
V - oficiar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de inscrição de débitos como Dívida Ativa da União; 
VI - proceder ao registro, em cadastro próprio mantido pelo Tribunal, do nome do devedor de custas processuais e o 
respectivo valor, na hipótese de débitos não sujeitos à inscrição como Dívida Ativa da União; 
VII - restituir aos Tribunais de origem, para as providências cabíveis, processos enviados a esta Corte em desacordo 
com o disposto nos ATOS.GDGCJ.GP.Nº 450/2001 e 175/2002, que instituíram, na Justiça do Trabalho, o sistema de 
numeração única dos processos; 
VIII - restituir ao Tribunal de origem, para regularização da remessa, processo encaminhado ao TST desacompanhado 
do processo ao qual deveria estar tramitando conjuntamente (Provimento nº 2/2004 da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho); 
IX - determinar a autuação, como efeito suspensivo, das ações cautelares ajuizadas com o escopo de imprimir efeito 
suspensivo a recurso ordinário interposto em face de sentença normativa prolatada por Tribunal Regional do Trabalho; 
X - arquivar carta de sentença, quando o interessado, após intimado de sua formação, não a retirar no prazo de 15 
(quinze) dias; 
XI - desarquivar carta de sentença, para entrega ao interessado;  
XII - arquivar petição de extração de carta de sentença, na hipótese de o interessado, após intimado para a prática do 
ato, não apresentar as peças solicitadas no prazo de 5 (cinco) dias; 
XIII - restituir à parte, através de ofício, a ser encaminhado mediante Aviso de Recebimento - AR, petição 
protocolizada nesta Corte, e seus respectivos documentos, mantendo-se fotocópia na secretaria, nos seguintes casos: 
a) o processo a que se destina não está tramitando no Tribunal Superior do Trabalho; 
b) petição não assinada; 
c) a petição foi endereçada a outro Tribunal; 
d) o número do processo informado ou o nome de qualquer das partes não coincidir com os registros constantes do 
Sistema de Informações Judiciárias desta Corte; 
e) o documento mencionado na petição não a acompanhou.  
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XIV - proceder à baixa de autos, quando: 
a) constatada a sua remessa equivocada a esta Corte; 
b) for solicitada por Tribunal Regional do Trabalho ou Vara do Trabalho. 
Art 2°. O Diretor-Geral de Coordenação Judiciária poderá, ainda, praticar outros atos meramente ordinatórios não 
previstos no artigo anterior. 
Art. 3°. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
VANTUIL ABDALA - Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
47. ATO Nº 315 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 16 DE JUNHO DE 2004. (DJU 21.6.2004, Seção 1, p. 

379). 
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, com fundamento no artigo 36, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte, ad referendum do Tribunal 
Pleno, 
Considerando que o ATO.GDGCJ.GP.Nº 208/2004, referendado por intermédio da Resolução Administrativa nº 
985/2004, fundamentou-se no afastamento temporário de S. Ex.ª, por período superior a 30 dias; 
Considerando a superveniência da aposentadoria do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, publicada no Diário Oficial da 
União de 4/6/2004, resolve: 
Manter a convocação das Ex.mas Juízas ROSITA DE NAZARÉ SIDRIM NASSAR, do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8ª Região, e ROSA MARIA WEBER CANDIOTA ROSA, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que 
atuarão nesta Corte até 1º de julho de 2004. 
VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 

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

48. INFORMATIVO DO STF Nº 350 – 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Débitos de Pequeno Valor e Definição 
O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-
Geral da República contra a Lei 5.250/2002, do Estado do Piauí, que definia como obrigações de pequeno valor, no 
âmbito daquele ente federado, os débitos ou obrigações consignados em precatório judicial com valor igual ou inferior a 
5 salários-mínimos. Entendeu-se que o art. 87, do ADCT, introduzido pela EC 37/2002, que considera como de 
pequeno valor os débitos ou obrigações consignados em precatório judicial com valor igual ou inferior a 40 salários-
mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do DF, e 30 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios, tem caráter 
transitório e abre margem para que as entidades de direito público, por força do disposto nos §§ 3º e 5º, do art. 100, da 
CF, disponham livremente sobre a matéria, de acordo com sua capacidade orçamentária. Vencido o Min. Carlos Britto, 
relator, que julgava procedente o pedido, por considerar que a previsão contida na norma transitória teria estipulado 
verdadeiro piso a ser observado pelo legislador infraconstitucional.  
ADI 2868/PI, rel. originário Min. Carlos Britto e rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, 2.6.2004.(ADI-2868) 
Constituição do Estado da Paraíba - 10 
O Tribunal retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República 
contra vários dispositivos da Constituição do Estado da Paraíba - v. Informativo 223. O Min. Marco Aurélio, relator, 
rejeitou a preliminar suscitada pelo Min. Joaquim Barbosa, relativa ao prejuízo do pedido, por perda de objeto, quanto à 
inconstitucionalidade do art. 34, §2º, da Constituição estadual ("Art. 34. O servidor aposentado:... §2º. Será computado 
integralmente, para todos os efeitos, em favor do servidor público, o tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal, bem como o prestado a entidades privadas, comprovado o vínculo empregatício e mesmo o tempo de 
trabalho autônomo, desde que comprovado o pagamento das contribuições previdenciárias."), em face das alterações 
introduzidas pelas EC 20/98 e 41/2003. Entendeu o relator que não teria ocorrido modificação substancial no texto 
constitucional, visto que o preceito impugnado, da mesma forma como previsto no §9º, do art. 40, da CF - que, hoje, 
trata da contagem do tempo de contribuição e serviço para efeitos de aposentadoria e disponibilidade - também teria 
vinculado à contagem a existência das contribuições previdenciárias. No mérito, julgou improcedente o pedido por 
considerar que, na espécie, a regência do tempo de serviço do servidor não se mostra incompatível com a CF, e que 
nada impede que o Estado avance na esfera social e preveja certos direitos aos respectivos prestadores de serviços. 
Após, o Min. Joaquim Barbosa pediu vista.  
ADI 469/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2.6.2004. (ADI-469) 
PRIMEIRA TURMA 
Ação Cautelar Recebida como Reclamação e Processamento de RE Retido 
A Turma referendou decisão do Min. Marco Aurélio, relator, nos autos de ação cautelar, que recebera o pedido como 
reclamação e deferira liminar no sentido do Tribunal a quo proceder ao juízo de admissibilidade de recurso 
extraordinário retido com base no art. 542, §3º, do CPC, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF, por falta de 
jurisdição, em virtude de inobservância de cláusula contratual concernente à arbitragem. Entendeu-se que a reclamação 
seria a medida adequada à preservação da competência do STF, na espécie, tendo em vista que ainda não ocorrera o 
crivo de admissibilidade do RE e o caso estaria a exigir o exame do Tribunal, em face da matéria tratada. Consideram-
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se, ainda, os princípios da economia e da celeridade processuais no sentido de se evitar a ocupação inútil da máquina 
judiciária. (CPC, art. 542: "§ 3º O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão 
interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será 
processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-
razões.").  
AC 212 MC/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2004.(AC-212) 
Tempestividade e Recurso Precoce 
Por ausência de prequestionamento, a Turma negou provimento a agravo regimental em agravo de instrumento, que 
negara seguimento a recurso extraordinário, inadmitido na origem também por falta de prequestionamento, em face de 
sua interposição prematura, porquanto interposto quando ainda pendente de publicação acórdão de embargos de 
declaração opostos no tribunal de origem. Afastou-se a intempestividade do RE por se considerar que a decisão 
prematuramente recorrida já existia no mundo jurídico, com objeto próprio, por constar dos autos, apesar de ainda não 
ter sido publicada no DJU.  
AI 497477 AgR/PR, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2004.(AI-497477) 
EC 20/98 e Acumulação de Cargos com Proventos 
A Turma, por maioria, deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra ato do Ministro 
de Estado da Educação que, com base em processo administrativo, considerara ilícita a acumulação de dois cargos 
públicos com provento de aposentadoria e demitira servidora de um dos cargos. Tratava-se, na espécie, de servidora 
pública aposentada que, antes do advento da EC 20/98, retornara ao serviço público por meio de concurso e exercia dois 
cargos: um de professora com outro técnico. Rejeitou-se a alegada prescrição administrativa, porquanto a demissão da 
recorrente do cargo técnico ocorrera aproximadamente três anos após o conhecimento da suposta irregularidade por 
parte da Administração. No tocante à tríplice acumulação, a Turma, tendo em conta a possibilidade de acumulação 
remunerada dos dois cargos exercidos (CF, art. 37, XVI), aplicou a orientação firmada pelo STF no sentido de que o art. 
11 da EC 20/98 resguardou o direito dos servidores inativos que, até a data da sua publicação, em virtude de aprovação 
em concurso, reingressaram no serviço público. Vencido o Min. Joaquim Barbosa que negava provimento ao recurso 
por entender que houve violação ao texto constitucional ao se permitir que, uma vez aposentada, a recorrente viesse a 
exercer dois novos cargos (EC 20/98, art. 11: "A vedação prevista no art. 37, §10, da Constituição Federal, não se aplica 
aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado 
novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na 
Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que 
se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste 
mesmo artigo.").  
RMS 24737/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1º.6.2004.(RMS-24737) 
Indenização de Transporte e Posse em Cargo Público 
A Turma, por maioria, negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto por militar 
licenciado ex officio, que, diante de sua nomeação em cargo público efetivo, de âmbito civil, pretendia o pagamento de 
indenização de transporte referente ao seu deslocamento para a localidade onde tomara posse no novo cargo, sob a 
alegação de ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que todos os licenciados de ofício teriam direito a tal 
ressarcimento. Entendeu-se que a hipótese não encontrava respaldo jurídico-legal, uma vez que não previsto o 
pagamento de indenização, por conta da União, para licenciados em decorrência de posse em cargo público, cujo 
interesse seria exclusivamente pessoal. Ressaltou-se que o recorrente não poderia obter o benefício pleiteado, porquanto 
não retornara ao local onde residira antes de ser incorporado e, ainda, que não restaria configurada a violação ao 
princípio da isonomia, já que o administrador aplicara corretamente a lei. Vencido o Min. Marco Aurélio que, tendo em 
conta o envolvimento do interesse coletivo, dava provimento ao recurso por entender que, embora o recorrente tivesse 
provocado o seu licenciamento, o pedido atenderia ao objetivo da norma, qual seja, o de proteger a situação do militar 
que está obrigado a prestar serviço em qualquer lugar do território nacional e que, deixando o serviço, tem direito a 
receber a indenização para regressar ao seu local de origem.  
RMS 24636/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2004.(RMS-24636) 
CLIPPING DO DJ 
4 de junho de 2004 
ADI N. 1.308-RS 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 10.324, DE 22.12.1994 DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ICMS. ISENÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
DE PASSAGEIROS EFETUADO MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. ALEGADA OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, G DA CF. 1 - A concessão unilateral, por Estado-membro ou 
pelo Distrito Federal, de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de 
convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta o art. 155, § 2º, XII, g da Constituição 
Federal. Precedentes. 2 - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. 
* noticiado no Informativo 347 
ADI N. 2.979-ES 
RELATOR: MIN. CEZAR PELUSO 
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EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei complementar estadual. LC nº 206, de 26.06.2001, do 
Estado do Espírito Santo. Servidor público. Polícia militar e corpo de bombeiros. Praças. Promoção dita "peculiar". 
Necessidade da existência de cargo vago na classe ou nível superior da carreira. Interpretação conforme à Constituição, 
para esse fim. Ação julgada, em parte, procedente. É constitucional lei estadual que regule promoção, dita "peculiar", de 
praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, desde que se lhe subentenda, por interpretação conforme à 
Constituição, que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago. 
* noticiado no Informativo 343 
QUEST. ORD. EM RE N. 413.478-PR 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. PARALISAÇÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS 
FEDERAIS. FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. 
1. A recente greve dos advogados públicos federais coloca em risco a defesa do erário e, principalmente, do interesse 
público, revelando-se motivo de força maior suficiente para determinar-se a suspensão dos feitos que envolvem a 
União, suas autarquias e fundações. Inteligência do art. 265, V do CPC e do art. 105, § 2º do RISTF. 
2. Questão de ordem resolvida no sentido de acolher o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim 
de suspender o andamento do recurso extraordinário. 
* noticiado no Informativo 341 
RE N. 415.505-DF 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Correção monetária de contas vinculadas ao FGTS deferida por decisão judicial, com base no direito 
adquirido: ação rescisória proposta pela Caixa Econômica Federal, com fundamento em violação da norma do inciso 
XXXVI do art. 5º da Constituição Federal: possibilidade jurídica do pedido. 
1. Consolidou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que "a garantia da irretroatividade da lei, prevista 
no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado" (Súmula 
654). 
2. Daí não se extrai, porém, que, não possa o Estado impugnar em juízo, com base na referida norma constitucional do 
art. 5º, XXXVI, a decisão que a tenha indevidamente aplicado a hipótese onde não haja direito adquirido a garantir: 
precedentes. 
3. De resto, é extremamente duvidoso que a premissa do acórdão se aplique à Caixa Econômica, quando litiga como 
gestora do FGTS. 
* noticiado no Informativo 343 
HC N. 83.722-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356). AUSÊNCIA DE 
ELEMENTAR DO TIPO. REGULAR EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 
LEVANTAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS DERIVADA DE CONCESSÃO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA. 
1. Se o procurador das empresas obteve os documentos irregularmente apreendidos de suas clientes mediante 
cumprimento de ordem deferida nos autos de mandado de segurança impetrado para tal finalidade, não pode, o fato de 
os haver restituído a suas constituintes ser classificado como configurador da hipótese prevista no art. 356, do CP. 
Porque irregulares, os documentos não revestem o valor probatório que constitui elemento do tipo do referido artigo. 
2. Inquérito trancado por ausência de justa causa. 
3. HC deferido. 
* noticiado no Informativo 344 
 
49. INFORMATIVO DO STF Nº 351 – 07 a 11 DE JUNHO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Reajuste de Categoria em Separado - 2 
O Tribunal julgou improcedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul contra a Lei 1.938/98, do mesmo Estado, que fixa em R$400,00 o vencimento-base dos 
Procuradores de Autarquias e Fundações Públicas - v. Informativo 189. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento 
da ação suscitada pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, que entendiam ser reflexa 
eventual ofensa à CF, em razão de haver necessidade de análise da Lei estadual 1.086/90, que dispõe sobre o Grupo 
Técnico de Nível Superior. Entendeu-se que não seria necessário o exame da mencionada norma estadual, uma vez que 
a lei objeto da causa poderia ser confrontada diretamente com a Constituição Federal. No mérito, considerou-se que não 
há vício formal na lei, dado que o projeto foi de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que a sancionou. Afastaram-se 
as alegadas ofensas aos princípios da legalidade (CF, arts. 5º, II e 37, caput ), por se entender que não se trata de revisão 
geral de vencimentos de servidores, mas de revisão de vencimento-base de uma única e determinada classe de 
servidores, e da isonomia (CF, art. 5º, caput), porquanto a não contemplação do aumento de vencimentos por outros 
cargos de natureza técnico-científica resulta da opção do legislador em atender as particularidades específicas exigidas 
para o exercício de determinadas funções públicas, sendo a matéria de mera conveniência administrativa.  
ADI 2020/MS, rel. Min. Carlos Velloso, 9.6.2004. (ADI-2020) 
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Contratação Temporária de Defensores Públicos - 2 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil contra a Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autorizava o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de Defensores Públicos, em caráter emergencial, de forma a assegurar o cumprimento 
da Lei Complementar 55/94 - v. Informativo 202. Considerou-se que a Defensoria Pública é instituição permanente que 
não comporta defensores contratados em caráter precário. Ressaltou-se que a regra para a contratação de servidor 
público é a admissão por concurso público e que as exceções são para os cargos em comissão, referidos no art. 37, II, da 
CF, e para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, do art. 37, IX, da CF, em relação à qual deverão ser observadas as seguintes condições: a previsão em 
lei dos cargos, o tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional. 
Entendeu-se que a norma impugnada ofendia os arts. 37, II e 134, da CF ("Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 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, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ... Art.134. A 
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5.º, LXXIV. Parágrafo único. Lei complementar 
organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e 
títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais."). Precedentes citados: ADI 1219 MC/PB (DJU de 31.3.95); ADI 2125 MC/DF (DJU de 
29.9.2000); ADI 1500/ES (DJU de 16.8.2002).  
ADI 2229/ES, rel. Min. Carlos Velloso, 9.6.2004. (ADI-2229) 
Vinculação de Custas Judiciais e Entidades Privadas 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da 
República contra os artigos 22 e 28 da Lei 12.381/94, do Estado do Ceará, que instituiu o Regimento de Custas desse 
Estado ("Art. 22 - A taxa judiciária e as contribuições respectivas para a Associação Cearense dos Magistrados, 
Associação Cearense do Ministério Público e para a Caixa de Assistência dos Advogados corresponderá a cinco por 
cento do valor das custas do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU). ... Art. 28 - 
A quota para a Associação Cearense dos Magistrados incidirá também sobre os serviços notariais e de registro."). 
Considerou-se a jurisprudência do STF no sentido de não se admitir a vinculação do produto das custas e dos 
emolumentos a entidades de classe dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Precedente citado: ADI 
1145/PB (DJU de 8.11.2002).  
ADI 2982/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, 9.6.2004. (ADI-2982) 
PRIMEIRA TURMA 
Aposentadoria e Serviço Prestado em Condição Insalubre 
A Turma manteve decisão do Min. Maurício Corrêa, relator, que, ao negar seguimento a recurso extraordinário 
interposto pelo INSS, reconhecera o direito adquirido de servidor público federal converter o tempo de serviço prestado 
em condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único, para fins de aposentadoria. 
Considerou-se que, não obstante o advento de um novo regime jurídico (Lei 8.112/90), no qual prevista a edição de lei 
específica para regulamentar a concessão de aposentadoria para os agentes públicos que exercerem atividades em tais 
condições, a referida vantagem não poderia ser suprimida, porquanto incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, já 
que a legislação previdenciária vigente, à época em que realizada a prestação do serviço público, expressamente 
assegurava-lhe a averbação do tempo de serviço prestado nessas condições.  
RE 376948 AgR/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 8.6.2004. (RE-376948) 
SEGUNDA TURMA 
Dispensa de Servidor Não Estável 
Há necessidade de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa para dispensa de servidor 
contratado sem concurso público que, à época da promulgação da CF/88, não tinha 5 anos de serviço para obter o 
direito à estabilidade previsto no art. 19 do ADCT. Com esse entendimento, a Turma negou provimento a recurso 
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinara a 
reintegração, nos quadros do serviço público desse mesmo Estado, de dois servidores, demitidos sem o devido processo 
administrativo, cujos contratos de trabalho, regidos pela CLT, foram transformados em funções públicas (Lei estadual 
10.254/90, art. 4º). Precedentes citados: RE 223927 AgR/MG (DJU de 2.3.2001); RE 244544 AgR/MG (DJU de 
21.6.2002) e RE 244543/MG (DJU de 26.9.2003).  
RE 223904/MG, rel. Min. Ellen Gracie, 8.6.2004. (RE-223904) 
Território Federal Extinto e Encargos Financeiros 
A Turma, tendo conta o fato de que o Estado do Amapá já contava com seis anos de sua instalação no momento da 
prolação do acórdão recorrido, deu parcial provimento a recurso extraordinário para firmar a legitimidade passiva ad 
causam do Estado em reclamação trabalhista da qual fora excluído do pólo passivo por decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho que entendera ser a União a única responsável por créditos trabalhistas dos servidores do extinto Território 
Federal do Amapá. (CF/88: "Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes 
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normas básicas:... IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de 
encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal 
ocorrerá da seguinte forma: a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos encargos financeiros 
para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União; b) no 
sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por cento e, no oitavo, dos restantes cinqüenta por cento;").  
RE 222332/AP, rel. Min. Ellen Gracie, 8.6.2004. (RE-222332) 
 
50. INFORMATIVO DO STF Nº 352 – 14 a 18 DE JUNHO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Vinculação de Custas Judiciais e Entidades Privadas - 2 
Tribunal resolveu questão de ordem apresentada pelo Min. Gilmar Mendes, relator, em ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 22 e 28 da Lei 12.381/94, do 
Estado do Ceará, que instituiu o Regimento de Custas desse Estado - v. Informativo 351, no sentido de explicitar o voto 
proferido na sessão plenária de 9.6.2004, para estender a declaração de inconstitucionalidade ao art. 5º e ao parágrafo 
único do art. 25 da lei cearense, impugnados pelo titular da ação somente em seu parecer. Rejeitou-se, por maioria, a 
preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União de não conhecimento da ação, em face da ausência de impugnação, 
na inicial, de todos os artigos mencionados no parecer. Entendeu-se que os dispositivos combatidos na peça inaugural 
possuíam autonomia suficiente a justificar uma declaração de inconstitucionalidade a eles restrita. Vencido o Min. 
Marco Aurélio que não conhecia da ação por considerar que o Tribunal estaria vinculado ao pedido inicialmente 
formulado. No mérito, tendo em conta que os dispositivos possuíam teor análogo, que a causa de pedir era idêntica e, 
ainda, que a declaração de inconstitucionalidade dos artigos impugnados na inicial acabariam por atingir os acrescidos 
no parecer, tornando-os inaplicáveis, retificou-se o voto anteriormente proferido e declarou-se a inconstitucionalidade 
dos artigos 22 e 28 e, por arrastamento, das expressões "acrescida e calculada juntamente com a Taxa Judiciária e 
quotas para a Associação Cearense dos Magistrados, para a Associação Cearense do Ministério Público e para a Caixa 
de Assistência dos Advogados", constante do caput do art. 5º, e "outra para o recolhimento dos valores destinados aos 
órgãos de classe especificados no Art. 5º desta Lei", contida no parágrafo único do art. 25, todos da Lei 12.381/94 ("Art. 
5º - Custas prévias, acrescida e calculada juntamente com a Taxa Judiciária e quotas para a Associação Cearense dos 
Magistrados, para a Associação Cearense do ministério Público e para a Caixa de Assistência dos Advogados, são 
recolhidas no início do processo no 1º grau de Jurisdição, e abrangem a entrega da petição inicial na Portaria do Foro, 
distribuição, autuação, citação, notificação ou intimação, demais atos de processamento, julgamento, registro, intimação 
e publicação da sentença.... Art. 25 -... Parágrafo Único - As guias de recolhimento das custas totais serão duas: uma 
para o recolhimento dos valores do FERMOJU e Taxa Judiciária; outra para o recolhimento dos valores destinados aos 
órgãos de classe especificados no Art. 5º desta Lei."). 
ADI 2982 QO/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.6.2004. (ADI-2982) 
Reserva Remunerada e Novo Cargo 
O Tribunal iniciou 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. A Min. Ellen Gracie, relatora, indeferiu a segurança e 
cassou 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. Acompanharam o voto da relatora os Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Britto e Cezar Peluso. O Min. 
Marco Aurélio, em divergência, concedeu a segurança, por considerar que, diante das peculiares do 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. Após, o Min. Carlos Velloso 
pediu vista. 
MS 22369/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 17.6.2004. (MS-22369) 
SEGUNDA TURMA 
Arresto e Princípio do Devido Processo Legal 
Por não vislumbrar ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal na decretação de arresto dos bens 
do recorrente, a Turma manteve acórdão do TJ/RO que confirmara decisão que acolhera medida cautelar de arresto e 
indisponibilidade de bens ajuizada pelo Ministério Público estadual (Lei 6.204/74) com base em inquérito conduzido 
pelo Banco Central, em intervenção extrajudicial no banco do Estado do qual o recorrente era administrador, e no qual 
fora apontado como responsável pela ocorrência de prejuízos durante sua gestão. Entendeu-se que o arresto é medida 
cautelar regulada na legislação processual civil com o objetivo de garantir a efetividade de possível execução, não 
representando, por conseguinte, julgamento prévio ou ingerência patrimonial indevida e que, na espécie, a referida 
medida visava resguardar interesse público, já que em risco o patrimônio público e o dos clientes da instituição. 
Ressaltou-se, ainda, que a decisão que decretara o arresto encontrava-se devidamente fundamentada, presentes o fumus 
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boni iuris e o periculum in mora, requisitos que não podem ser contestados em sede extraordinária, o que impediria o 
exame, pelo STF, do relatório do Banco Central, que concluíra pela responsabilidade do recorrente. 
RE 379128/RO, rel. Min. Ellen Gracie, 15.6.2004. (RE-379128) 
 
51. INFORMATIVO DO STF Nº 353 - 21 A 25 DE JUNHO DE 2004 (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Efeitos da Declaração de Constitucionalidade: Independência do Trânsito em Julgado 
A declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei surte efeitos a partir da publicação da decisão no 
DJU, ainda que esta não tenha transitado em julgado. Com esse entendimento, o Tribunal julgou procedente pedido de 
reclamação ajuizada pelo SINDIAFRE - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de Santa 
Catarina contra o gerente de recursos humanos da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a fim 
de garantir a autoridade da decisão do STF na ADI 2335/SC, proposta contra a Lei Complementar 189/00, daquele 
Estado, que dispõe sobre o pagamento de diárias de auditores fiscais. Na espécie, o reclamado suspendera o pagamento 
das referidas diárias, por entender que a oposição de embargos de declaração contra a decisão que julgara improcedente 
o pedido formulado na mencionada ação direta de inconstitucionalidade teria ocasionado o retorno da vigência da 
norma anteriormente revogada pela lei impugnada. O Pleno decidiu que o ato do reclamado atentava contra a garantia 
da decisão proferida, visto que esta, para gerar efeitos, não dependia de trânsito em julgado. Considerou-se que o 
julgamento de mérito da ação direta revogara a decisão proferida em sede de medida cautelar que suspendera os efeitos 
da lei e, ainda, que esta, enquanto não julgada inconstitucional, gozaria de presunção de constitucionalidade, devendo 
ser, por isso, cumprida. Esclareceu-se que a oposição de embargos de declaração não impediria a implementação da 
referida decisão, eis que nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais em virtude do poder 
geral de cautela, mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado das mesmas. Vencido o Min. Marco Aurélio que 
julgava improcedente o pedido, sob o fundamento de que a existência, em si, dos embargos declaratórios sugere a 
ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, uma vez que por meio deles se busca a integração do que 
decidido, o que tornaria a reclamação extemporânea. 
Rcl 2576/SC, rel. Min. Ellen Gracie, 23.6.2004.(Rcl-2576) 
PRIMEIRA TURMA 
STJ e Questão Constitucional 
A Turma referendou decisão do Min. Marco Aurélio, relator, nos autos de ação cautelar, que deferira liminar para 
imprimir a agravo de instrumento eficácia suspensiva ativa, para desobrigar a autora do atendimento do acórdão 
proferido pelo STJ no julgamento de recurso especial, integrado pelo decorrente da apreciação de embargos 
declaratórios. Trata-se de agravo de instrumento que objetiva viabilizar o processamento de recurso extraordinário em 
que se alega ofensa ao princípio constitucional que disciplina a justa indenização em desapropriação (art. 5º, XXIV), 
interposto contra acórdão do STJ que rejeitara, em parte, embargos de declaração em RESP nos quais a ora autora 
alegava obscuridade a respeito do valor do depósito a ser realizado em imissão de posse provisória de imóvel, bem 
como requeria, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa do STJ acerca da compatibilidade do art. 15 do 
Decreto 3.365/41 com o art. 5º, XXIV, da CF. O STJ esclareceu o valor a ser depositado, mas rejeitou a segunda parte 
dos embargos de declaração ao fundamento de não ser competente para se manifestar sobre suposta violação a 
dispositivo constitucional, sequer a título de prequestionamento. Entendeu-se cabível o recurso extraordinário para o 
STF por se vislumbrar transgressão ao devido processo legal, uma vez que a questão constitucional invocada surgira 
originariamente no STJ. Ressaltou-se, também, que, em face da cisão dos recursos especial e extraordinário promovida 
no sistema processual com a CF/88, é possível ao STJ invocar a Constituição para aplicar ou não a lei federal. 
AC 299 MC/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 22.6.2004.(AC-299) 
SEGUNDA TURMA 
ECT e Imunidade Tributária Recíproca 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT está abrangida pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 
150, VI, a, da CF, haja vista tratar-se de prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado 
("Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:... VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;"). Com base 
nesse entendimento, a Turma reformou acórdão do TRF da 4ª Região que, em sede de embargos à execução opostos por 
Município, entendera que a atual Constituição não concedera tal privilégio às empresas públicas, tendo em conta não ser 
possível o reconhecimento de que o art. 12 do Decreto-Lei 509/69 garanta o citado benefício à ECT. Afastou-se, ainda, 
a invocação ao art. 102, III, b, da CF, porquanto o tribunal a quo decidira que o art. 12 do mencionado Decreto-Lei não 
fora, no ponto, recebido pela CF/88. Salientou-se, ademais, a distinção entre empresa pública como instrumento de 
participação do Estado na economia e empresa pública prestadora de serviço público. Leia o inteiro teor do voto do 
relator na seção de Transcrições deste Informativo. Precedente citado: RE 230072/RJ (DJU de 19.12.2002).  
RE 407099/RS, rel. Min. Carlos Velloso, 22.6.2004.(RE-407099). 
 

D I V E R S O S  

52. CANCELAMENTO DO TEMA N.º 01 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES 
NORMATIVOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 22.6.2004, Seção 1, p. 262). 
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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 do cancelamento do Tema nº 01 da 
Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos, suscitado em sessão do dia 29/04/2004, no julgamento do 
processo TST-RODC - 691153/2000, conforme Ata da 32ª reunião da CMJPN, datada de 19/05/2004.  
Brasília-DF, 17 de junho de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
53. EMENDA REGIMENTAL N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 01 DE MARÇO DE 2004 (DJU 

14.6.2004, Seção 1, p. 82).  
Art. 1º Os arts. 11, 21, 33, 45, 67, 71, 73, 271 e 288 do Regimento Interno passam a vigorar com as seguintes 
alterações:  
“Art. 11 ......................…........................................................................................................................................................ 
Parágrafo único. ..................................................................................................................................................................... 
X - autorizar Ministro a se ausentar do País, salvo quando se tratar de férias, de licença e de recesso ou em feriados. 
Art. 21 .................................................................................................................................................................................... 
XIII -....................................................................................................................................................................................... 
b) os pedidos de suspensão da execução de medida liminar ou de sentença, sendo ele o relator das reclamações para 
preservar a sua competência ou garantir a autoridade das suas decisões nesses feitos; 
................................................................................................................................................................................................ 
Art. 33 Os Ministros têm jurisdição em todo o território nacional e domicílio no Distrito Federal. 
Parágrafo único. É dever dos Ministros, entre outros estabelecidos em lei e neste Regimento: 
I - manter residência no Distrito Federal; 
II - comparecer às sessões de julgamento, nelas permanecendo até o seu final, salvo com autorização prévia do 
Presidente do órgão julgador. 
Art. 45 .................................................................................................................................................................................... 
I - supervisionar a administração dos serviços da biblioteca, do arquivo e do museu do Tribunal, sugerindo ao 
Presidente medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento; 
II - acompanhar a política de guarda e conservação de processos, livros, periódicos e documentos históricos do 
Tribunal; 
III - manter, na Secretaria de Documentação, serviço de documentação para recolher elementos que sirvam de subsídio 
à história do Tribunal, com pastas individuais contendo dados biográficos e bibliográficos dos Ministros; 
IV - deliberar sobre questões que excedam a esfera de competência administrativa da Secretaria de Documentação. 
Art. 67 .................................................................................................................................................................................... 
XIX - Petição (Pet); 
XX - Precatório (Prc); 
XXI - Processo Administrativo (PA); 
XXII - Reclamação (Rcl); 
XXIII - Recurso Especial (REsp); 
XXIV - Representação (Rp); 
XXV - Recurso em Habeas Corpus (RHC); 
XXVI - Recurso em Mandado de Segurança (RMS); 
XXVII - Revisão Criminal (RvCr); 
XXVIII - Sindicância (Sd); 
XXIX - Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS); 
XXX - Suspensão de Segurança (SS); 
Parágrafo único. ........................... VI - na classe Sindicância (Sd), são incluídas as administrativas ou policiais, assim 
como quaisquer informações relativas à prática de ilícitos; 
................................................................................................................................................................................................ 
Art. 71 A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso torna preventa a competência do relator 
para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo processo; e a distribuição do 
inquérito e da sindicância, bem como a realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão 
preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a da ação penal. 
................................................................................................................................................................................................ 
Art. 73 Os embargos declaratórios e as questões incidentes terão como relator o Ministro que redigiu o acórdão 
embargado. 
CAPÍTULO I 
Da Suspensão de Segurança, de Liminar e de Sentença  
Art. 271 Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do 
Procurador-Geral da República, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, 
proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito 
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Federal. Igualmente, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, poderá o Presidente do Tribunal suspender, em despacho 
fundamentado, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, a execução da 
liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes que for concedida ou mantida pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, inclusive em tutela antecipada, bem como 
suspender a execução de sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, em processo de ação popular e em 
ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. 
................................................................................................................................................................................................ 
Art. 288 .................................................................................................................................................................................. 
§ 2º O relator poderá apreciar a liminar e a própria medida cautelar, ou submetê-las ao órgão julgador competente.” 
Art. 2º A presente emenda entrará em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça. 
Ministro NILSON NAVES (Presidente) 
Ministro EDSON VIDIGAL (Vice-Presidente) 
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
Ministro ARI PARGENDLER 
Ministro JOSÉ DELGADO 
Ministro JOSÉ ARNALDO 
Ministro FERNANDO GONÇALVES 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 
Ministro FELIX FISCHER 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR 
Ministro GILSON DIPP 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO 
Ministro JORGE SCARTEZZINI 
Ministra ELIANA CALMON 
Ministro PAULO GALLOTTI 
Ministro FRANCIULLI NETTO 
Ministra NANCY ANDRIGHI 
Ministro CASTRO FILHO 
Ministra LAURITA VAZ 
Ministro LUIZ FUX 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Ministro CASTRO MEIRA 
Ministra DENISE ARRUDA 
 
54. RETIFICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 2, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DOU 04.6.2004, Seção 1, p. 67).  
Na Instrução Normativa nº 2, de 5 de abril de 2004, republicada no DOU de 19-04-2004, Seção 1, pág. 60, por ter saído 
com incorreção, no original, onde se lê: “Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, 
aplicando-se aos processos protocolados a partir dessa data, revogadas as Instruções Normativas SRT/MTE n.º 01, de 
10 de maio de 2001; nº 02, de 11 de junho de 2001 e nº 02, de 23 de maio de 2002”, leiam-se: “Esta Instrução 
Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, aplicando-se todos os processos em curso, revogadas as 
Instruções Normativas SRT/MTE n.º 01, de 10 de maio de 2001; nº 02, de 11 de junho de 2001 e nº 02, de 23 de maio 
de 2002”. 
 
55. RETIFICAÇÃO DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(DJU 01.6.2004, Seção 1, p. 1).  
No Adendo 7 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário da Justiça, 
Seção 1, páginas 1 a 7, nos dias 9, 10 e 13 de outubro de 2003, na súmula 672 (página 4), onde se lê: "...pelas Leis 
8662/93 e 8627/93...", leia-se: "...pelas Leis 8622/93 e 8627/93..." 
 
56. RETIFICAÇÃO DO DECRETO N.º 5113, DE 22 DE JUNHO DE 2004  (DOU 24.6.2004, Seção 1, p. 3). Regulamenta o 

art. 20, inciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, e dá outras providências. 

(Publicado no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2004, Seção 1, páginas 53 e 54) 
No art. 1º, § 3º: 
onde se lê: “... do ato de reconhecimento de que trata o § 1º”. 
leia-se: “... do ato de reconhecimento de que trata o § 2º”. 
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57. TEMA N.º 340 a 343 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 22.6.2004, Seção 1, p. 262). 
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, 
em cumprimento ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno, publica a edição dos Temas nºs 340 a 343, 
inseridos na Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais (Subseção I) deste Tribunal: 
340. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. ART. 515, § 1º, DO CPC. 
APLICAÇÃO. 
O efeito devolutivo em profundidade do Recurso Ordinário, que se extrai do § 1º do art. 515 do CPC, transfere 
automaticamente ao Tribunal a apreciação de fundamento da defesa não examinado pela sentença, ainda que não 
renovado em contra-razões. Não se aplica, todavia, ao caso de pedido não apreciado na sentença. 
. ERR 130918/94, Ac. 3605/96 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 04.04.97 - Decisão unânime 
. ERR 155794/95, Ac. 1902/97 - Min. Francisco Fausto 
DJ 30.05.97 - Decisão unânime 
. ERR 181482/95, Ac. 5119/97 - Red. Min. Francisco Fausto 
DJ 06.03.98 - Decisão por maioria 
. ERR 208313/95 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 21.05.99 - Decisão unânime 
. ERR 408306/97 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 25.02.00 - Decisão unânime 
. ERR 405994/97 - Min. Carlos Alberto R. de Paula 
DJ 14.12.01 - Decisão por maioria 
. RR 590029/99, 4ªT - JC José A. Pancotti 
DJ 16.04.04 - Decisão unânime 
. RR 618091/99, 5ªT - Min. Rider de Brito 
DJ 07.02.03 - Decisão unânime 
. AGRRE 168705-4-SP, 2ªT-STF - Min. Marco Aurélio 
DJ 02.06.95 - Decisão unânime 
341.FGTS. MULTA DE 40%. DIFERENÇAS DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.   
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 
É de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da  multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, 
decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários. 
. ERR 80/02-009-03-00.4 - Min. Brito Pereira 
DJ 21.11.03 - Decisão unânime 
. ERR 605/02-105-03-00.4 - Min. Milton de Moura França 
DJ 05.12.03 - Decisão unânime 
. ERR 131/02-037-03-00.7 - Min. João O. Dalazen 
DJ 12.12.03 - Decisão unânime 
. RR 497/02-011-03-00.3, 2ªT - Min. Luciano Castilho 
DJ 30.04.04 - Decisão unânime 
. RR 1560/00-007-03-00.8, 2ªT - Min. José Simpliciano 
DJ 30.04.04 - Decisão unânime 
. AIRR 55792/01-014-09-00.2,3ªT - Min. Carlos A. R. de Paula 
DJ 24.10.03 - Decisão unânime 
. RR 1543/00-106-03-00.2, 3ªT - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 23.04.04 - Decisão unânime 
. RR 1751/01-006-03-00.4, 4ªT - Min. Ives Gandra 
DJ 07.11.03 - Decisão unânime 
. RR 1573/00-109-03-00.8, 4ªT - Min. Barros Levenhagen 
DJ 02.04.04 - Decisão unânime 
. RR 1511/02-611-05-00.4, 4ªT - Min. Milton de Moura França 
DJ 16.04.04 - Decisão unânime 
. RR 1622/02-012-03-00.9, 4ªT - Min. Barros Levenhagen 
DJ 23.04.04 - Decisão unânime 
342.INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO OU 
REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. 
É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo 
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem 
pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/88), infenso à negociação coletiva. 
. ERR 452564/98 - Min. Luciano Castilho 
DJ 06.06.03 - Decisão por maioria 
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. ERR 439149/98 - Red. Min. João O. Dalazen 
DJ 26.09.03 - Decisão por maioria 
. ERR 1429/98-071-15-00.2 - Min. Luciano Castilho 
DJ 03.10.03 - Decisão unânime 
. ERR 6394/02-900-02-00.2 - Min. Carlos Alberto R. de Paula 
DJ 21.11.03 - Decisão por maioria 
. ERR 488883/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 16.04.04 - Decisão por maioria 
. ERR 795587/01 - Min. Lelio Bentes 
DJ 04.06.04 - Decisão unânime 
. ERR 569304/99 - Min. Lelio Bentes 
Julgado em 19.04.04 - Decisão por maioria 
. ERR 480867/98 - Min. Milton de Moura França 
Julgado em 17.05.04 - Decisão unânime 
. RR 14263/02-004-11-00.1, 2ªT - JC Samuel C. Leite 
DJ 08.08.03 - Decisão por maioria 
. RR 6394/02-900-02-00.2, 5ªT - Min. Rider de Brito 
DJ 09.05.03 - Decisão unânime 
. RR 2012/98-071-15-00.7, 5ªT - Min. Rider de Brito 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. RR 60869/02-900-02-00.6, 5ªT - Min. Rider de Brito 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
343.PENHORA. SUCESSÃO. ART. 100 DA CF/88. EXECUÇÃO. 
É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por  
Estado-membro, não podendo a execução prosseguir mediante precatório. A decisão que a mantém não viola o art. 100 
da CF/88.  
. ROMS 227787/95 - Red. Min. João O. Dalazen 
DJ 22.05.98 - Decisão por maioria 
. ERR 219862/95 - Min. Milton de Moura França 
DJ 17.09.99 - Decisão unânime 
. ERR 467613/98 - Min. Carlos Alberto R. de Paula 
DJ 07.12.00 - Decisão unânime 
. ERR 505072/98 - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 03.05.02 - Decisão unânime 
. RR 1783/88-002-05-00.5, 4ªT - Min. Milton de Moura França 
DJ 02.04.04 - Decisão unânime 
Brasília-DF, 17 de junho de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
58. TEMA N.º 143 a 144 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 22.6.2004, Seção 1, p. 262). 
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, 
em cumprimento ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno, publica a edição dos Temas nºs 143 a 144, 
inseridos na Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais (Subseção II) deste Tribunal: 
143."HABEAS CORPUS". PENHORA SOBRE COISA FUTURA. PRISÃO. DEPOSITÁRIO INFIEL. 
Não se caracteriza a condição de depositário infiel quando a penhora recair sobre coisa futura, circunstância que, por si 
só, inviabiliza a materialização do depósito no momento da constituição do paciente em depositário, autorizando-se a 
concessão de "hábeas corpus" diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra. 
. ROHC 23810/02-900-15-00.6 - Min. José Simpliciano 
DJ 11.10.02 - Decisão unânime 
. ROHC 17/02-000-15-00.5 - Min. Renato Paiva 
DJ 28.03.03 - Decisão unânime 
. ROHC 24237/02-900-15-00.8 - Min. Renato Paiva 
DJ 28.03.03 - Decisão unânime 
. ROHC 1122/02-000-05-00.6 - Min. Gelson de Azevedo 
DJ 12.12.03 - Decisão unânime 
. ROHC 57/03-000-15-00.8 - Min. José Simpliciano 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. ROHC 621/03-000-03-00.8 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 02.04.04 - Decisão unânime 
. ROHC 98/03-000-15-00.4 - Min. Ives Gandra 
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DJ 14.05.04 - Decisão unânime 
144.MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS FUTUROS. SENTENÇA 
GENÉRICA. EVENTO FUTURO. INCABÍVEL. 
O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável a eventos futuros, cuja 
ocorrência constitui uma incógnita. 
. ROMS 683682/00 (Pleno) - Min. Rider de Brito 
DJ 04.10.02 - Decisão unânime 
. ROMS 628831/00 (Pleno) - Min. Carlos Alberto R. de Paula 
DJ 04.10.02 - Decisão unânime 
. ROMS 660802/00 (Pleno) - Min. Luciano Castilho 
DJ 03.05.02 - Decisão unânime 
. ROMS 27005/02-900-03-00.7 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 05.09.03 - Decisão unânime 
. ROAG 1516/02-000-03-00.5 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 03.10.03 - Decisão unânime 
Brasília-DF, 17 de junho de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
 
 
 
 
 


