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LEIS    

01. LEI Nº 10.873, DE 26 DE MAIO DE 2004. (DOU 27.5.2004, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre a transformação de funções 
comissionadas em cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá 
outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Ficam transformadas em cargos em comissão, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho, as funções comissionadas constantes do Anexo desta Lei. 
Art. 2º As atividades a serem desenvolvidas nas áreas de informática, recursos humanos, planejamento e orçamento, 
administração financeira, material e patrimônio e de controle interno serão organizadas sob a forma de sistemas, cujos 
órgãos centrais serão as respectivas unidades do Tribunal Superior do Trabalho. 
§ 1º As disposições constantes do caput deste artigo aplicam- se a outras atividades auxiliares comuns que necessitem 
de coordenação central. 
§ 2º Os serviços da Justiça do Trabalho incumbidos das atividades de que trata este artigo são considerados integrados 
ao respectivo sistema e ficam, conseqüentemente, sujeitos à orientação normativa, supervisão técnica e à fiscalização 
específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação hierárquica aos dirigentes dos órgãos em cuja 
estrutura administrativa estiverem integrados. 
Art. 3º O Tribunal Superior do Trabalho baixará as instruções necessárias à aplicação do disposto no art. 2º desta Lei. 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Tribunal 
Superior do Trabalho. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 26 de maio de 2004; 183º da Independência e 116o da República. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - Márcio Thomaz Bastos 
ANEXO 
(Art. 1º da Lei nº 10.873, de 26 de maio de 2004) 
 

TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EM CARGOS EM COMISSÃO NO QUADRO DE 
PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

EXTINÇÃO CRIAÇÃO 
FUNÇÕES/ NÍVEL Nº DE FUNÇÕES FUNÇÕES/NÍVEL Nº DE FUNÇÕES 

CJ-3 22 
CJ-2 01 FC-01 11 8 
CJ-1 05 

TOTA L 11 8 TOTA L 28 
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02. LEI Nº 12.099, DE 27 DE MAIO DE 2004. (DOE 28.5.2004, pp. 1-2). Dispõe sobre o reajuste dos pisos salariais no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei 
Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia 
Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
Art. 1° - O piso salarial a que se refere o inciso V do artigo 7° da Constituição Federal, nos termos da Lei 
Complementar n° 103, de 14 de julho de 2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será: 
I - de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), para os seguintes trabalhadores: 
a) na agricultura e na pecuária;  
b)  nas indústrias extrativas; 
c) em empresas de pesca; 
d) empregados domésticos;  
e) em turismo e hospitalidade;  
f) nas indústrias da construção civil;  
g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos; 
h) em estabelecimentos hípicos. 
II - de R$ 345,80 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta, centavos) para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias do vestuário e do calçado;  
b) nas indústrias de fiação e tecelagem;  
c) nas indústrias de artefatos de couro; 
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça; 
e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de 

jornais e revistas; 
f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; 
g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. 
III - de R$ 353,60 (trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta centavos) para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias do mobiliário;  
b) nas indústrias químicas e farmacêuticas;  
c) nas indústrias cinematográficas;  
d) nas indústrias da alimentação;  
e) empregados no comércio em geral; 
f) empregados de agentes autônomos do comércio. 
IV - de R$ 367,90 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;  
b) nas indústrias gráficas; 
c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 
d) nas indústrias de artefatos de borracha; 
e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito; 
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; 
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;  
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino). 
§ 1° - Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do "caput" deste artigo as categorias de 
trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 2° - A data-base para reajuste dos pisos salariais é de 1° de maio. 
Art. 2° - Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário mínimo previsto no inciso 
IV do artigo 7° da Constituição Federal. 
Art. 3° - Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo 
coletivo e aos servidores públicos municipais. 
Art. 4° - O caput do art. 1° da LEI N° 11.677, de 17 de outubro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica assegurada a todos os servidores ativos e inativos da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações de Direito Público, que percebam remuneração inferior a R$ 367,90 (trezentos e sessenta e sete reais e 
noventa centavos), uma complementação mensal até o referido valor, na forma de parcela sobre a qual não incidirão 
quaisquer vantagens." 
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de maio de 2004. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 27 de maio de 2004. 
 
 

M E D I D A S  P R O V I S Ó R I A S   
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03. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185, DE 13 DE MAIO DE 2004. (DOU 14.5.2004, Seção 1, p. 2). Altera a Lei nº 10.555, de 
13 de novembro de 2002, que autoriza condições especiais para o crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de 
que trata a Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001, 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 art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.2º  O titular de conta vinculada do FGTS, com idade igual ou superior a sessenta anos ou que vier a completar essa 
idade a qualquer tempo, fará jus ao crédito do complemento de atualização monetária de que trata a Lei Complementar 
nº  110, de 2001, com a redução nela prevista, em parcela única, desde que tenha firmado o termo de adesão de que trata 
o art. 6º da mencionada Lei Complementar.” (NR) 
Art. 2º  Fica acrescentado o art. 2º-A à Lei nº 10.555, de 2002, com a seguinte redação: 
“Art.2º-A. O beneficiário de titular de conta vinculada do FGTS, falecido, terá direito ao crédito do complemento de 
atualização monetária de que trata a Lei Complementar no 110, de 2001, com a redução nela prevista, em parcela única, 
desde que tenha sido firmado pelo beneficiário ou pelo próprio titular o termo de adesão de que trata o art. 6º da 
mencionada Lei Complementar.” (NR) 
Art. 3º  O titular de que trata o art. 2º da Lei nº 10.555, de 2002, terá direito ao crédito nele referido no mês seguinte ao 
de publicação desta Medida Provisória ou no mês subseqüente ao que completar sessenta anos. 
Art. 4º O beneficiário de que trata o art. 2º-A da Lei nº 10.555, de 2002, terá direito ao crédito nele referido após trinta 
dias da publicação desta Medida Provisória ou de falecimento do titular da conta vinculada do FGTS. 
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 13 de maio de 2004, 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
 

D E C R E T O S  

04. DECRETO DE 27 DE MAIO DE 2004. (DOU 28.5.2004, Seção 1, p. 2-14). Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor da Justiça do Trabalho e de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no 
valor global de R$ 100.866.630,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. EXCERTOS 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4o, incisos 
I, alínea “a”, II e IX, da Lei no 10.837, de 16 de janeiro 
de 2004, D E C R E T A : 
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.837, de 16 de janeiro de 2004), 
em favor da Justiça do Trabalho, Presidência da República e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Justiça e da 
Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 100.866.630,00 (cem milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, 
seiscentos e trinta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2o Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1o decorrem de: 
I - doação, no valor de R$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais); e 
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 62.366.630,00 (sessenta e dois milhões, trezentos e 
sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de maio de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Nelson Machado 
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05. DECRETO N.º 5.061 DE 30 DE ABRIL DE 2004. (DOU 30.4.2004, Seção 1, p. 24 – EDICÃO EXTRA). Dispõe sobre o 

reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a partir de 1º de maio de 2004. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e 
tendo em vista o disposto no art. 41 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1o de maio de 2004, em quatro 
vírgula cinqüenta e três por cento. 
Parágrafo único. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social a partir de 1o de junho de 2003, o reajuste nos 
termos do caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo a este Decreto. 
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o limite máximo do salário de contribuição e do salário de benefício é de R$ 
2.508,72 (dois mil, quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos).  
Art. 3º Para os benefícios que tenham sofrido majoração devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento 
deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 1º, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo 
Ministério da Previdência Social.  
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 30 de abril de 2004; 183º da Independência e 116o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palloci Filho 
Amir Lando 
A N E X O 

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE 
ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO 

 
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) 

até junho de 2003 4,53 
em julho de 2003 4,59 

em agosto de 2003 4,55 
em setembro de 2003 4,36 
em outubro de 2003 3,51 

em novembro de 2003 3,11 
em dezembro de 2003 2,73 

em janeiro de 2004 2,18 
em fevereiro de 2004 1,34 

em março de 2004 0,94 
em abril de 2004 0,37 

 

P O R T A R I A S  

06. PORTARIA Nº 3 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DE 27 DE MAIO DE 2004. 
(DOU 31.5.2004, Seção 1, p. 74-75). Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância e limpeza em 
substituição aos valores limites publicados pela Portaria nº 5, de 11 de junho de 2003, para as Unidades Federativas que 
menciona. 

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no subitem 9.4 da Instrução Normativa Mare nº 18, de 22 de dezembro de 1997, resolve: 
Art. 1º Atualizar os limites máximos a que se refere o subitem 5.2.1 da IN Mare nº 18/97 para a contratação e 
repactuação de serviços de vigilância e limpeza e conservação, executados de forma contínua em edifícios públicos e 
celebrados por órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades Federativas 
relacionadas, conforme Anexo I e II desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria nº 5, de 
11 de junho de 2003. 
Art. 2º Dos atos convocatórios poderão constar limites inferiores aos estabelecidos nesta Portaria, bem como poderão 
ser adotados outros limites para aquelas contratações que requeiram tratamento diferenciado em relação àqueles 
descritos no Anexo II e IV da IN Mare nº 18/97, desde que, em ambos os casos, estejam devidamente justificados e 
aprovados pela autoridade competente do Órgão/Entidade. 
Art. 3º Os órgãos e entidades integrantes do SISG ficam obrigados a enviar ao Departamento de Logística e Serviços 
Gerais, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, deste Ministério, para fins de acompanhamento, os 
preços praticados na prestação destes serviços, conforme o disposto no Anexo I-A e Anexo III-B da IN Mare nº 18/97. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 
ANEXO I 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PREÇO MENSAL DO POSTO 
Limite Máximo para Contratação ou Repactuação dos Serviços 
Em R$ 
 

UF  Posto 12x36h DIURNO  Posto 12x36h NOTURNO  Posto 44h/semanais DIURNO 
AC  2.980,00  3.430,00  1.640,00 
AM  3.010,00  3.430,00 1.610,00 
CE  3.000,00  3.290,00  1.620,00 
DF  5.260,00  5.760,00  2.830,00 
ES  3.050,00  3.640,00  1.640,00 
GO  3.040,00  3.530,00  1.630,00 
MG  4.130,00  4.870,00  .180,00 
MS  2.700,00  2.960,00  1.440,00 
MT 2.640,00  3.050,00  1.430,00 
PA  3.170,00  3.680,00  1.700,00 
PB 2.800,00 3.060,00 1.480,00 
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PE  3.320,00  3.740,00  1.760,00 
PR  4.390,00  4.810,00  2.330,00 
RJ  3.290,00  3.820,00  1.730,00 
RN  3.130,00  3.760,00  1.640,00 
RO  2.940,00  3.420,00  1.600,00 
RS  3.780,00  4.310,00  2.000,00 
SC  3.450,00  3.890,00  1.860,00 
SE  2.250,00  2.550,00  1.200,00 
SP  4.330,00  4.990,00  2.320,00 
TO  3.000,00  3.490,00  1.600,00 

 
ANEXO II 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PREÇO UNITÁRIO MENSAL POR M² 
Limite Máximo para Contratação ou Repactuação dos Serviços 
Em R$/M² 
 

ÁREA DE PISOS ESQUADRIA EXTERNA FACHADA 
ENVIDRAÇADA 

UF  

INTERNA  EXTERNA  FACE INTERNA/EXTERNA  FACE EXTERNA 
CE  2,03  1,02  0,47  0 , 11 
DF  2,79  1,39  0,65  0,17 
ES  1,89  0,94  0,44  0 , 11 
GO  1,96  0,98  0,46  0,16 
MG  2,42  1,21  0,56  0,14 
MS  2,03  1,02  0,52  0,13 
MT  1,88  0,94  0,44  0 , 11 
PA  2,17  1,08  0,50  0,12 
PB  1,65  0,82  0,38  0,09 
PR  2,47  1,24  0,57  0,14 
RO  2,01  1,01  0,49  0,12 
SC  2,36  1,18  0,55  0,13 
SE  1,88  0,94  0,44  0,10 
SP  2,63  1,31  0,64  0,15 
TO  1,90  0,95  0,44  0,16 

 
07. PORTARIA  Nº  31  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA  REPÚBLICA  DA  4.ª  REGIÃO,  DE  24 DE MAIO 

DE 2004. (DJU 28.5.2004, Seção 1, p. 1042) . Institui o Núcleo Administrativo na Procuradoria Regional da República 
da 4ª Região. 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto na Portaria nº 341, de 4 de junho de 1996, do Exmo. Sr. Procurador-Geral 
da República, e considerando o disposto na Resolução n° 25, de maio de 1996, do E. Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir o Núcleo Administrativo - NUCAD para acompanhamento, no âmbito da Procuradoria Regional da 
República da 4ª Região, dos recursos em ações de natureza administrativa, civil e comercial, bem como os demais feitos 
atinentes à esfera de competência da Segunda Seção, 3ª e 4ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para os 
fins e com as atribuições previstas na Resolução Federal nº 25, de 7 de maio de 1996, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, excluídas aquelas da atribuição do Núcleo de Interesses Difusos - NID e Núcleo de Ações 
Originárias - NAOR. 
Art. 2º. Designar os Procuradores Regionais da República, Drs. VERA MARIA NUNES MICHELS, MÁRCIA NEVES 
PINTO, JOÃO CARLOS DE CARVALHO ROCHA, MARCO ANDRÉ SEIFERT E VITOR HUGO GOMES DA 
CUNHA, para integrar a referida Coordenadoria.  
Art. 3º. Designar, para coordenar os trabalhos do Núcleo Administrativo, a Dra. MÁRCIA NEVES PINTO e, para 
substituí-la em suas faltas e impedimentos, o Dr. JOÃO CARLOS DE CARVALHO ROCHA. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.  
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO - Procuradora-Chefe 
 
08. PORTARIA Nº 38 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 29 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 33/04).  Institui regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de Bagé,  no 
período de 17 de maio a 19 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 
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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 não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da 
CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de Bagé (Sede), nos dias 18, 19, 25 e 26.5, 01, 02, 08, 09, 
15, 16, 22, 23, 29 e 30.6, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28.7, 03, 04, 10, 17, 18, 24, 25   e 31.8, 01, 08, 09, 14 e 15.9.2004 
e no Posto de Dom Pedrito, nos dias 20.5, 03.6, 01 e 29.7, 26.8 e 02.9.2004. 
II – Na Sede (Bagé),  o regime instituído implicará na organização e realização de uma segunda pauta, no turno da 
tarde, nas datas especificadas no item I. A pauta deverá conter número não inferior a 06 (seis) audiências inaugurais 
relativas a processos do rito ordinário,  04 (quatro) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de 
instrução e 02 (duas) audiências relativas a processos sujeitos ao rito sumaríssimo, cujo atendimento caberá ao Juiz do 
Trabalho Substituto especialmente designado para tal fim. 
III – No Posto de Dom Pedrito, o regime instituído implicará na organização e realização de pauta nos dias 
especificados no item I. A pauta deverá conter número não inferior a 06 (seis) audiências inaugurais relativas a 
processos do rito ordinário,  04 (quatro) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 02 
(duas) audiências relativas a processos sujeitos ao rito sumaríssimo. 
IV – A pauta normal, atendida pelo Juiz Titular ou Juiz Substituto no exercício da titularidade, será realizada em, no 
mínimo,  04 (quatro) dias da semana, mantendo-se o número de audiências (iniciais do rito ordinário, prosseguimentos 
do rito ordinário e sujeitos ao rito sumaríssimo) que atualmente vêm  sendo marcadas, independentemente das Cartas 
Precatórias a serem cumpridas.  
V – As pautas do Posto de Dom Pedrito serão atendidas exclusivamente pelo Juiz Titular, ou, na ausência deste, pelo 
Juiz Substituto no exercício da titularidade. 
VI – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou Juiz 
Substituto no exercício da titularidade. Nos dias em que houver regime de Juiz-Auxiliar,   os despachos de expediente, 
quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VII– Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 29 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
09. PORTARIA Nº 39 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 DE 

MAIO DE 2004. (DOJ-RS 12.5.2004, 1.º Caderno, p. 123). Regula, excepcionalmente, no período compreendido entre  
07 e 16 de junho de 2004, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto da Justiça do Trabalho de 
Nova Prata.  

O JUIZ CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
desta Região, concedida na sessão ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou 
portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa nº 13/2002; 
CONSIDERANDO que, no período de 07 a 16.6.2004, uma das servidoras em exercício no Posto de Nova Prata estará 
em gozo de férias, ficando somente um servidor em atuação, RESOLVE: 
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata, nos dias 07 a 16.6.2004, das 
12h às 19h, excepcionalmente. 
Art.  2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata, nos dias 07 a 
16.6.2004, das 12h30min às 18h30min,excepcionalmente. 
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Bento Gonçalves e no 
Posto de Nova Prata, a fim de que lhe seja dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Bento Gonçalves e de Nova Prata, bem como à Secção da OAB do Rio 
Grande Sul, com sede em Porto Alegre.  
Porto Alegre, 06 de maio de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
10. PORTARIA Nº 40 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 07 DE 

MAIO DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 33/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de Caxias do 
Sul, no período de 02 de junho a 12 de agosto 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 das audiências de 
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processos do rito ordinário em fase de instrução,  objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, 
RESOLVE: 
I – INSTITUIR 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. 
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, nos dias em que instituído o regime 
de Juiz-Auxiliar, 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,  07 de maio de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional  
 
11. PORTARIA Nº 43 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, DE 27 DE ABRIL DE 2004. (DJU 03.5.2004, Seção 

1, pp. 583-584).  
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 03/05 a 31/05/2004. 
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 
03/05/2004  SDC  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
05/05/2004  2ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
05/05/2004  3ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
05/05/2004  6ª Turma Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
05/05/2004  7ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
06/05/2004  1ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
06/05/2004  4ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
06/05/2004  5ª Turma  Dr. Jaime Cimenti 
06/05/2004  8ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
12/05/2004  2ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
12/05/2004  3ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
12/05/2004  6ª Turma  Dr. Jaime Cimenti 
12/05/2004  7ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
13/05/2004  1ª Turma-M  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
13/05/2004  1ª Turma-T  Dr. Leandro Araujo 
13/05/2004  4ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
13/05/2004  5ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
13/05/2004  8ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
14/05/2004  SDI-II  Dra. Denise Maria Schellenberger 
17/05/2004  SDC  Dr. André Luís Spies 
19/05/2004  2ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
19/05/2004  3ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
19/05/2004  6ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
19/05/2004  7ª Turma  Dr. Leandro Araújo 
20/05/2004  1ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
20/05/2004  4ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
20/05/2004  5ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
20/05/2004  8ª Turma  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
21/05/2004  SDI-I  Dr. Jaime Cimenti 
26/05/2004  2ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
26/05/2004  3ª Turma  Dra. Rubia Vanessa Canabarro 
26/05/2004  6ª Turma  Dr. Philippe Gomes Jardim 
26/05/2004  7ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
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27/05/2004  1ª Turma  Dr. Eduardo Trajano C. dos Santos 
27/05/2004  4ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
27/05/2004  5ª Turma  Dr. Leandro Araújo 
27/05/2004  8ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
28/05/2004  Órg.Especial  Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
31/05/2004  SDC  Dr. André Luis Spies 

 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador do Trabalho 
 
12. PORTARIA Nº 44 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, DE 27 DE ABRIL DE 2004. (DJU 03.5.2004, Seção 

1, p. 584).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar o Dr. André Luís Spies para atuar nas audiências de instrução em processos de dissídio coletivo, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos dias 03 e 12 e 26/05/2004. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 
13. PORTARIA Nº 46 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 30 DE ABRIL DE 2004. 

(DJU 06.5.2004, Seção 1, p. 576).  
O PROCURADOR–CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 

a) dispensar os Drs. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho de atuar na sessão de julgamento da 6.ª Turma, dia 
05/05/2004 e Paulo Eduardo Pinto de Queiroz na 1.ª Turma, dia 06/05/2004, perante o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4.ª Região, designando para atuar nas referidas sessões, respectivamente, os Drs. Paulo Eduardo 
Pinto de Queiroz e Beatriz de Holleben Junqueira Fialho; 

b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n.º 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, 
 

14. PORTARIA Nº 47 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 07 DE MAIO DE 2004. 
(DJU 11.5.2004, Seção 1, p. 409).  
O PROCURADOR-CHEFE EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
a) dispensar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho de atuar na sessão de julgamento da 1ª Turma-M, dia 
13/05/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, face a não confirmação da referida sessão por 
parte do Tribunal. 
VIKTOR BYRUCHKO JÚNIOR - Procurador-Chefe em exercício 
 

15. PORTARIA Nº 51 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 18 DE MAIO DE 2004. 
(DJU 27.5.2004, Seção 1, p. 593).  

O PROCURADOR-CHEFE EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
a) dispensar os Drs. Denise Maria Schellenberger de atuar na 6ª Turma, dia 19/05/2004 e Veloir Dirceu Fürst na 8ª 
Turma, dia 27/05/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar nas referidas 
sessões, respectivamente, os Drs. Veloir Dirceu Fürst e Denise Maria Schellenberger; 
b) dispensar o Dr. André Luis Spies de atuar na audiência de instrução em processos de dissídio coletivo, dia 
26/05/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida audiência o Dr. 
Paulo Eduardo Pinto de Queiroz; 
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 na audiência e sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, 
ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
VIKTOR BYRUCHKO JÚNIOR - Procurador-Chefe em exercício 
 
16. PORTARIA Nº 53 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE MAIO DE 2004. 

(DJU 28.5.2004, Seção 1, p. 1042).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
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a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 02/06 a 30/06/2004. 
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 
02/06/2004  2ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
02/06/2004  3ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
02/06/2004  6ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J.Fialho 
02/06/2004  7ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
03/06/2004  1ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
03/06/2004  4ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
03/06/2004  5ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
03/06/2004  8ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
07/06/2004  SDI-II  Dr. Leandro Araújo 
08/06/2004  5ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
09/06/2004  2ª Turma  Dr. Cristiano Bocorny Côrrea 
09/06/2004  3ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
09/06/2004  6ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
09/06/2004  7ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
16/06/2004  2ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
16/06/2004  3ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
16/06/2004  6ª Turma  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
16/06/2004  7ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
17/06/2004  1ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
17/06/2004  4ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
17/06/2004  5ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
17/06/2004  8ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
18/06/2004  SDI-I  Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
23/06/2004  2ª Turma  Dr. Evandro Paulo Brizzi 
23/06/2004  3ª Turma  Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
23/06/2004  6ª Turma  Dr. Leandro Araujo 
23/06/2004  7ª Turma  Dra. Denise Maria Schellenberger 
24/06/2004  1ª Turma  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
24/06/2004  4ª Turma  Dra. Paula Rousseff Araujo 
24/06/2004  5ª Turma  Dr. Victor Hugo Laitano 
24/06/2004  8ª Turma  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
25/06/2004  ÓES  Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
28/06/2004  SDC  Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
30/06/2004  2ª Turma  Dr. Jaime Antônio Cimenti 
30/06/2004  3ª Turma  Dr. Philippe Gomes Jardim 
30/06/2004  6ª Turma  Dra. Rubia Vanessa Canabarro 
30/06/2004  7ª Turma  Dr. Eduardo Trajano C. dos Santos 

 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador do Trabalho 
 
17. PORTARIA Nº 54 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE MAIO DE 2004. 

(DJU 28.5.2004, Seção 1, p. 1042).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar os Procuradores para atuarem nas audiências de instrução em processos de dissídio coletivo, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme escala:  
dia 09/06/2004 - Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
dia 23/06/2004 - Dr. André Luis Spies 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
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18. PORTARIA Nº 78 DO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, DE 27 DE MAIO DE 2004. (DOU 31.5.2004, 
Seção 1, pp. 76-79). Dispõe sobre a fixação de metas de arrecadação e resultados da fiscalização do trabalho para o 
exercício 2004. ( EXCERTOS -SEM ANEXOS) 

A Secretária de Inspeção do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que dispõem a Lei N.º 
10.593, de 6 de dezembro de 2002, o Decreto N.º 3.390, de 23 de março de 2000 e a Portaria MTE N.º 337, de 27 de 
abril de 2000; resolve: 
Art. 1º Alterar, a partir do 2º trimestre de 2004, as metas de Registro, Trabalho Infantil, FGTS, Melhoria das Condições 
de Trabalho - sub-meta Setor Rural e meta Esforço Fiscal de Segurança e Saúde, definidas na Portaria N.º 65, de 15 de 
dezembro de 2003, que passam a ter os valores constantes nos Anexos que acompanham esta Portaria, sendo aferidas ao 
final de cada trimestre. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA 
 
19. PORTARIA  Nº  79 DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  DE  17  DE  MAIO  DE  2004.  (DJU  20.5.2004, Seção 

1, p. 01).  
O VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, considerando  
que consta do Processo n.º 320.126, RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Comissão Interdisciplinar para, no prazo de sessenta dias, elaborar estudos e oferecer propostas de 
revisão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário da União – Lei n.º 9.421, de 24 de dezembro 
de 1996, alterada pela Lei n.º 10.475, 26 de junho de 2002. 
Art. 2º A Comissão Interdisciplinar será composta por representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades, sob a 
coordenação do primeiro: 

I. Supremo Tribunal Federal; 
II. Tribunal Superior Eleitoral; 

III. Superior Tribunal de Justiça; 
IV. Conselho da Justiça Federal; 
V. Superior Tribunal Militar; 

VI. Tribunal Superior do Trabalho; 
VII. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 

VIII. Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União; e 
IX. Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF. 

Art. 3º  A Comissão reportar-se-á ao Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal. 
Art.4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Minitro NELSON JOBIM 
 
20. PORTARIA Nº 81 DO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, DE 27 DE MAIO DE 2004. (DOU 28.5.2004, 

Seção 1, p. 143). Dispõe sobre a prorrogação do prazo para recadastramento de pessoas jurídicas beneficiárias no 
Programa de Alimentação do Trabalhador 

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO, no uso da competência regimentar, prevista no Art. 33, inciso XXVI, combinado com o Art. 
34, Parágrafo Único do Regimento Interno da Secretaria de Inspeção do Trabalho, aprovado pela Portaria 766, de 2000, 
e considerando o disposto no Art. 9º do Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, resolvem: 
Art. 1º Prorrogar por 90 (noventa) dias, a partir de 01 de junho de 2004, o prazo do recadastramento de pessoas jurídicas 
beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, estabelecido pela Portaria 66/2003. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA - Secretária de Inspeção do Trabalho 
VÍRGILIO CÉSAR ROMEIRO ALVES - Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
21. PORTARIA Nº 180 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 30 DE ABRIL DE 2004. (DOU 03.5.2004, 

Seção 1, p. 112). Suspende, temporariamente, a eficácia de dispositivos da Portaria Ministerial nº 160, de 13 de abril de 
2004 e dá outras providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
CONSIDERANDO os argumentos apresentados pelas Centrais Sindicais, em reunião realizada em 22 de abril de 2004, 
com representante do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, da impossibilidade momentânea dos sindicatos 
cumprirem as regras estabelecidas no art. 1º, e nos §§ 1º e 2º, do art. 2º, da Portaria Ministerial nº 160, de 13 de abril de 
2004; 
CONSIDERANDO que as centrais sindicais assumiram o compromisso formal de, durante o período da suspensão da 
eficácia do art. 1º, e dos §§ 1º e 2º, do art. 2º, da Portaria Ministerial nº 160, de 13 de abril de 2004, orientarem os 
sindicatos para observarem o princípio da razoabilidade ao estabelecerem os valores correspondentes à contribuição 
confederativa e à contribuição assistencial; 
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CONSIDERANDO que as centrais sindicais assumiram o compromisso de orientarem os sindicatos para que os valores 
cobrados tenham como referência, a partir da publicação desta Portaria, os limites estabelecidos no Fórum Nacional do 
Trabalho para a futura contribuição negocial; resolve: 
Art. 1º Suspender a eficácia do art. 1º, e dos §§ 1º e 2º, do art. 2º, da Portaria Ministerial nº 160, de 13 de abril de 2004, 
até 31 de maio de 2005. 
Art. 2º As entidades sindicais deverão fazer constar dos instrumentos coletivos negociados, no período de suspensão de 
que trata o art. 1º, as seguintes informações: 
I - denominação do sindicato para o qual serão creditadas as contribuições; 
II - data da assembléia geral que instituiu as contribuições;  
III - identificação do tipo de contribuição, seu valor e forma de cálculo; 
IV - período de vigência da cláusula que instituiu as contribuições.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
22. PORTARIA Nº 230 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 21 DE MAIO DE 2004. (DOU 24.5.2004, 

Seção 1, p. 56). Retificada no DOU 27.5.2004, Seção 1, p. 76. Ver em diversos, fl. 92. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, resolve: 
Art. 1º A Portaria GM/MTE nº 329, de 14 de agosto de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações nos artigos 10 
e 13: 
“Art.10.................................................................................................................................................................................... 
§2º........................................................................................................................................................................................... 
V - cobrança de remuneração vinculada ao número de demandas propostas. 
§ 3º Os membros da comissão não podem perceber qualquer remuneração ou gratificação com base nos acordos 
firmados, no número de demandas propostas perante a comissão, no valor do pedido ou do acordo e no resultado da 
demanda. 
§ 4º...............................................................................................................................................................................(NR)” 
“Art.13....................................................................................... ............................................................................................ 
VI - a quitação passada pelo Emprego no termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia 
somente se refere aos direitos expressamente reclamados pelo mesmo na demanda, independentemente de ressalvas; 
VII - aos direitos objeto da conciliação poderá ser dada quitação total, devendo-se ressalvar as parcelas referentes a 
esses em relação às quais não se tenha atingido a conciliação. 
............... .....................................................................................................................................................................(NR)” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
23. PORTARIA Nº 243 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 25 DE MAIO DE 2004. (DOU 26.5.2004, 

Seção 1, p. 45). 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição e no art. 1º do Decreto nº 3.334, de 11 de janeiro de 2000, resolve: 
Art.1º Criar o Comitê de Qualificação para o Emprego com as seguintes finalidades: 
I - contribuir para a convergência e a compatibilização das ações dos Serviços Nacionais de Aprendizagem “Sistema S”, 
bem como com o Plano Plurianual do Governo Federal e com as demais políticas e planos de desenvolvimento nacional 
e regional; 
II - contribuir para uma maior articulação e integração do “Sistema S” com as demais políticas públicas de emprego, 
com ênfase no campo de qualificação social e profissional, objetivando melhor aproveitamento dos recursos e meios 
disponíveis; 
III - propor ações integradas no sentido da superação da sobreposição e pulverização das atividades já existentes; 
IV - assessorar o MTE no acompanhamento das principais ações desenvolvidas de modo a contribuir para o 
monitoramento e avaliação das finalidades legais das entidades do “Sistema S”; e 
V - assessorar o MTE na apreciação dos Planos de Trabalho e Orçamento do “Sistema S”, a ele submetidos anualmente. 
Art. 2º O Comitê de Qualificação Profissional para o Emprego será composto por um representante, titular e suplente, 
indicados pelos seguintes órgãos ou entidades e designados pelo Ministro do Trabalho e Emprego: 
I - cinco representantes do Governo Federal sendo: 
a) um da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE do MTE; 
b) um da Secretaria Executiva - SE do MTE; 
c) um da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES do MTE; 
d) um da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC do MEC; e 
e) um do Departamento de Qualificação- DEQ da SPPE do MTE. 
II - cinco representantes do “Sistema S” sendo: 
a) o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; 
b) o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC; 
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c) o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP; 
d) o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR; e 
e) o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT. 
III - quatro representantes dos trabalhadores e um representante da Economia Solidária, sendo: 
a) um da Central Única dos Trabalhadores - CUT; 
b) um da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; 
c) um da Força Sindical; 
d) um da Confederação Geral dos Trabalhadores; e 
e) um do Forum Nacional da Economia Solidária. 
Art. 3º O Comitê será coordenado pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
24. PORTARIA Nº 254 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE MAIO DE 2004. (DOU 31.5.2004, 

Seção 1, p. 76). Cria Grupo de Trabalho para a elaboração de proposta de política nacional de imigração e emigração. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 25, 
parágrafo único, e 27, inciso XXI, alíneas “a” e “g”, da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, e 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento de mecanismos eficientes de uma política nacional de imigração 
no país, que oriente e coordene, com segurança jurídica as ações governamentais relativas aos procedimentos para 
autorização de entrada e permanência, temporário ou definitiva, no território nacional, de estrangeiros interessados em 
exercer atividade profissional ou laboral, sem, contudo, prejudicar o trabalhador brasileiro; 
CONSIDERANDO as exigências da entrada de estrangeiros para o exercício profissional altamente qualificado, 
requisitados por empresas nacionais ou estrangeiras, interessadas em obter mão-deobra especializada ou a transferência 
de tecnologia, bem como de investimentos voltados para empreendimentos de caráter social ou empresarial, incluindo 
aqueles destinados à pesquisa, ao ensino, à execução de atividades artísticas e esportivas, coordenadas por instituições 
públicas ou privadas e organizações não-governamentais (ONGs); 
CONSIDERANDO que o país carece da implantação de uma política de emigração capaz de orientar e coordenar a 
saída de nacionais para o exercício de atividades profissionais ou laborais em outros países, com as garantias que lhe 
confere a legislação brasileira, inclusive de ser tratado em condições dignas, com direito a remuneração compatível, 
assistência à saúde e de retorno ao Brasil; 
CONSIDERANDO que tal situação implica em custo social e financeiro para a administração pública federal, em 
virtude da necessidade de repatriação e assistência jurídica a esses cidadãos; 
CONSIDERANDO o prejuízo causado ao sistema de previdência social, em função da utilização tardia por cidadãos 
nãocontribuintes; 
CONSIDERANDO que a ineficiência de um sistema de controle do envio de remessas de remuneração percebida por 
nacionais radicados em outros países, implica em perdas financeiras de grande monta para esses cidadãos, seus 
familiares no Brasil e o sistema público de arrecadação de impostos; 
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 86.715 de 10 de dezembro de 1981 - que regula a Lei n.º 6.815, de 1980, que cria 
o Conselho Nacional de Imigração, estabelece, dentre as atribuições do referido Conselho, orientar e coordenar as 
atividades de imigração e formular objetivos para a elaboração da política imigratória; 
CONSIDERANDO que o artigo 14, inciso XIX, letra g, da Lei n.º 9.649, de 1998, confere atribuição ao Ministério do 
Trabalho e Emprego de formular a política de imigração no país, resolve:  
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar uma proposta de instrumentos jurídicos que 
implementem, de forma efetiva e concreta, uma política nacional de imigração e emigração a serem submetidos 
posteriormente, aos demais órgãos públicos federais pertinentes, aos representantes da sociedade e aos integrantes do 
Conselho Nacional de Imigração. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por um representante de cada um dos seguintes órgãos do Ministério do 
Trabalho e Emprego e a ele vinculados: 
I - Conselho Nacional de Imigração; 
II - Coordenação-Geral de Imigração; 
III - Secretaria Executiva; 
IV - Secretaria de Políticas Públicas de Emprego; 
V - Secretaria Nacional de Economia Solidária; 
VI - Secretaria de Inspeção do Trabalho; 
VII - Consultoria Jurídica. 
Parágrafo único. Fica o Presidente do Conselho Nacional de Imigração indicado para presidir o Grupo de Trabalho, 
sendo substituído pelo representante da Secretaria Executiva em suas ausências. 
Art. 3º O prazo para a elaboração do resultado dos trabalhos do Grupo é de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da 
presente Portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
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25. PORTARIA Nº 267 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DE 24 DE MAIO DE 2004. (DOU 28.5.2004, 
Seção 1, pp. 51-90). 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 abril 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. 
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 30 de abril. 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 abril 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 inscritos entre os meses de março e abril, 
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 atualização 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, 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 19

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 479 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 07 DE MAIO DE 2004. (DOU 10.5.2004, 

Seção 1, pp. 35-36). 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inciso II, da Constituição Federal, 
CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, que modificaram o sistema de previdência social; 
CONSIDERANDO as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, que dispõem, respectivamente, sobre a 
organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio e os Planos de Benefícios da Previdência Social; 
CONSIDERANDO as Medidas Provisórias nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, que dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios da Previdência Social, e nº 182, de 29 de abril de 2004, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de 
maio de 2004; 
CONSIDERANDO o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 
1999; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.061, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela 
Previdência Social a partir de 1º de maio de 2004, resolve: 
Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1º de maio de 2004, em quatro 
vírgula cinqüenta e três por cento. 
§ 1º Os benefícios concedidos pela Previdência Social em data posterior a 30 de junho de 2003 serão reajustados de 
acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria. 
§ 2º Para os benefícios majorados devido à elevação do salário mínimo para R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o 
referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do reajuste de que trata o caput e o § 1º. 
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à pensão especial paga às vítimas da Síndrome da Talidomida. 
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o salário-de-benefício e o salário-de-contribuição não poderão ser inferiores a R$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais), nem superiores a R$ 2.508,72 (dois mil quinhentos e oito reais e setenta e dois 
centavos). 
Art. 3º A partir de 1° de maio de 2004: 
I - não terão valor inferior a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais): 
a) os benefícios de prestação continuada pagos pela Previdência Social correspondentes a aposentadorias, auxílio-
doença, auxílio-reclusão (valor global) e pensão por morte (valor global); 
b) as aposentadorias dos aeronautas, concedidas com base na Lei n° 3.501, de 21 de dezembro de 1958, com alterações 
da Lei n° 4.262, de 12 de dezembro de 1963; e 
c) a pensão especial paga às vítimas da Síndrome da Talidomida;  
II - os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de pesca com as vantagens da Lei 
n° 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente, a uma, duas e três vezes o valor de R$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais), acrescidos de vinte por cento; 
III - o benefício devido aos seringueiros e seus dependentes, concedido com base na Lei n° 7.986, de 28 de dezembro de 
1989, terá valor igual a R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais); 
IV - é de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) o valor dos seguintes benefícios assistenciais pagos pela Previdência 
Social: 
a) pensão especial paga aos dependentes das vítimas fatais de hemodiálise da cidade Caruaru/PE; 
b) amparo social ao idoso e à pessoa portadora de deficiência; e 
c) renda mensal vitalícia. 
Art. 4º O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade, ou 
inválido de qualquer idade, a partir de 1° de maio de 2004, 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 (catorze 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). 
§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário-de-
contribuição, ainda que resultante da soma dos salários-de-contribuição correspondentes a atividades simultâneas. 
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, 
independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. 
§ 3º Todas as importâncias que integram o salário-de-contribuição serão consideradas como parte integrante da 
remuneração do mês, exceto o 13º salário e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988, para efeito de definição do direito à cota de salário-família. 
§ 4º A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão do 
empregado. 
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Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de maio de 2004, será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-
contribuição seja igual ou inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) 
independentemente da quantidade de contratos. 
§ 1º Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, ou nos meses 
anteriores, será considerado como remuneração o seu último salário-de-contribuição. 
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite máximo do valor da remuneração para verificação do direito ao benefício erá 
o vigente no mês a que corresponder o salário-de-contribuição considerado.  
Art. 6º A partir de 1º de maio de 2004, será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada pagos 
pela Previdência Social, com data de início no período de 1º junho de 2003 a 30 de abril de 2004, a diferença percentual 
entre a média dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o limite máximo em vigor 
no período, exclusivamente nos casos em que a referida diferença resultar positiva, observado o disposto no § 1º do art. 
1º e o limite de R$ 2.508,72 (dois mil quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos). 
Art. 7º A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e trabalhador avulso, relativamente aos fatos 
geradores que ocorrerem a partir da competência maio de 2004, será calculada mediante a aplicação da correspondente 
alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela constante do Anexo 
II. 
Art. 8º A partir de 1º de maio de 2004: 
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da natureza do grau de dependência resultante da 
deformidade física, para fins de definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da Síndrome da 
Talidomida, é de R$ 193,46 (cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos); 
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por determinação do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou processo de reabilitação profissional, em localidade 
diversa da de sua residência, é de R$ 41,93 (quarenta e um reais e noventa e três centavos);  
III - o valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é limitado em R$ 
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); 
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no: 
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia entre R$ 136,30 (cento e trinta e seis reais e 
trinta centavos) e R$ 13.629,45 (treze mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos); 
b) inciso I do parágrafo único do art. 287, é de R$ 30.287,66 (trinta mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos); e 
c) inciso II do parágrafo único do art. 287, é de R$ 151.438,28 (cento e cinqüenta e um mil quatrocentos e trinta e oito 
reais e vinte e oito centavos); 
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual não 
haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.035,92 (um mil 
trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) a R$ 103.591,44 (cento e três mil quinhentos e noventa e um reais e 
quarenta e quatro centavos); 
VI - é exigida Certidão Negativa de Débito - CND da empresa na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem 
móvel incorporado ao seu ativo permanente de valor superior a R$ 25.897,61 (vinte cinco mil oitocentos e noventa e 
sete reais e sessenta e um centavos); 
VII - o valor de que trata o § 3° do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto n° 2.848, de 1940, é de R$ 
2.214,79 (dois mil duzentos e catorze reais e setenta e nove centavos). 
Art. 9º A partir de 1° de maio de 2004, o pagamento mensal dos benefícios deverá ser efetuado pelos órgãos do INSS, 
observada a data de constituição do crédito, de acordo com o seguinte critério: 
I - valores até R$ 10.296,21 (dez mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), mediante autorização do 
Chefe da Agência da Previdência Social; 
II - valores superiores ao limite estabelecido no inciso anterior até R$ 29.422,06 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e 
dois reais e seis centavos), mediante autorização do Chefe de Divisão/Serviço de Benefícios da Gerência Executiva; 
III - valores superiores ao limite máximo estabelecido no inciso anterior, mediante autorização do Gerente Executivo. 
Parágrafo único. A Auditoria Regional deverá, periodicamente e por amostragem, supervisionar ou avocar os processos 
de concessão e revisão de benefícios com os créditos autorizados pelo Chefe da Agência da Previdência Social, Chefe 
de Divisão/Serviço de Benefícios e Gerente Executivo. 
Art. 10. O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
AMIR LANDO 
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* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17  
da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira - CMPF. 
 
27. PORTARIA Nº 496 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 11 DE MAIO DE 2004. (DOU 13.5.2004, 

Seção 1, p. 90). 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 08 - MTE, de 08 de janeiro de 1999, 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, da Unidade 
Orçamentária 38101, 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. 
ALENCAR FERREIRA 
ANEXO 
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

11.333.1329.4787.0001 Qualificação de Jovens para o F 3 2 30  179 180.000 
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Serviço Voluntário - Nacional 
TOTAL 180.000 
 
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

11.333.1329.4787.0001 Qualificação de Jovens para o 
Serviço Voluntário - Nacional F 3 2 50  179 180.000 

TOTAL 180.000 
 
28. PORTARIA Nº 497 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 11 DE MAIO DE 2004. (DOU 13.5.2004, 

Seção 1, p. 90). 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria no 08 - MTE, de 08 de janeiro de 1999, 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, da Unidade 
Orçamentária 38901, 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.  
ALENCAR FERREIRA 
ANEXO 
38000 - Ministerio 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

11.331.0099.2633.0001 Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego F 3 2 30  150 1.125.550 

TOTAL 1.125.550 
 
38000 - Ministerio 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

11.331.0099.2633.0001 Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego F 3 2 50  150 1.125.550 

TOTAL 1.125.550 
 
29. PORTARIA Nº 562 DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 27 DE 

MAIO DE 2004. (DOU 28.5.2004, Seção 1, p. 143). 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria no 08 - MTE, de 08 de janeiro de 1999, 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, da 
Unidade Orçamentária 38901, para viabilizar as despesas com Convênios a serem firmados com os Estados e Entidades 
Privadas, 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. 
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ALENCAR FERREIRA 
 
38000 - Ministerio 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

Orientação Profissional e 
Intermediação de Mão-de-Obra 
Nacional 

F 3 2 50  0176 1.018.486 

F 4 2 30  0176 382.852 

11.333.0099.2550.0001 

 
F 4 2 30  100 150.525 

TOTAL 1.551.863 
 
38000 - Ministerio 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

Orientação Profissional e 
Intermediação de Mão-de-Obra 
Nacional 

F 3 2 30  0176 1.018.486 

F 4 2 50  0176 382.852 

11.333.0099.2550.0001 

 
F 4 2 50  100 150.525 

TOTAL 1.551.863 
 
38000 - Ministerio 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

Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego 

F 3 2 30  0150 158.978 

F 4 2 30  0150 137.958 
F 3 2 30  0180 1.440.200 
F 4 2 30  0180 217.878 

11.331.0099.2633.0001 

 

F 4 2 30  0100 45.986 
TOTAL 2.001.000 
 
38000 - Ministerio 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

Habilitação do Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego 

F 3 2  40 0150 158.978 

F 4 2  40 0150 137.958 

11.331.0099.2633.0001 

 
F 3 2  50 0180 1.440.200 
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F 4 2  50 0180 217.878 
F 4 2  40 0100 45.986 

TOTAL 2.001.000 
 
38000 - Ministerio 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

F 3 2 30  150 236.278 11.571.0099.4812.0001 Pesquisas sobre Emprego e 
Desemprego - PED F 3 2 30  180 236.278 

TOTAL 472.557 
 
38000 - Ministerio 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

F 3 2 50  150 236.278 11.571.0099.4812.0001 Pesquisas sobre Emprego e 
Desemprego - PED F 3 2 50  180 236.278 

TOTAL 472.557 
 
30. PORTARIA Nº 1750 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 04 DE 

MAIO DE 2004. (DOJ-RS 05.5.2004, 1.º Caderno, p. 84).  
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra “a”, da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 04.5.2004, a Juíza SILVANA MARTINEZ DE MEDEIROS GUGLIERI, Titular da 
Vara do Trabalho de BAGÉ, para a Vara do Trabalho de SÃO BORJA, que se encontra vaga em virtude da 
aposentadoria da Juíza Titular, Dra. LÍRIA REGINA VIZZOTTO MARQUES, conforme edital de 13.4.2004, 
publicado no D. O. E. de 15.4.2004. Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 
 
31. PORTARIA Nº 2097 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 24 DE 

MAIO DE 2004. (DOU 27.5.2004, Seção 1, p. 224) 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna público o 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL constante do anexo desta Portaria. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 

ANEXO 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

MAIO/2003 a ABRIL/2004 
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I  R$ Milhares 

DESPESA 
LIQUIDADA 

DESPESA COM PESSOAL 

MAIO/03 a 
ABR/04 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)  323.525
Pessoal Ativo  243.300
Pessoal Inativo e Pensionistas  166.066
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)  85.841
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial  23.240



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 25

(-) Despesas de Exercícios Anteriores  29.717
(-) Inativos com Recursos Vinculados  32.884
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)  0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)  

0

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO 
LIMETE - TDP (III) = (I + II) 

323.525

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  233.549.548
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO 
LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV) x 100]  

0,138525%

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,271745%  634.659
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 0,258158%  602.926
FONTE: SIAFI 
 
Nota: Na despesa com pessoal ativo estão inclusos os valores de R$ 3.966 (em.milhares) e de R$ 18.476 (em milhares) 
referentes a precatórios e sentenças de pequeno valor de outros órgãos da administração direta e de órgãos da 
administração indireta, respectivamente, em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 24 
da Lei 10.707/2003 
 

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

32. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, DE 24 DE MARÇO DE 
2004. RETIFICAÇAO (DOU 04.5.2004, Seção 1, p. 58).  

Na Instrução Normativa nº 1, de 24 de março de 2004, republicada no DOU de 19-04-2004, Seção I, págs. 59 e 60, por 
ter saído com incorreção, no original, onde se lê: “Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU de 
26-04-2004, Seção I, págs. 326 e 327”, leia-se: “Republicada por ter saído com incorreção no original, no DOU de 26-
03-04, Seção I, pág. 326 e 327”. 
 
33. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 421, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 2004. (DOU 

12.5.2004, Seção 1, pp. 23-25). Dispõe sobre os Depósitos Judiciais e Extrajudiciais referentes a tributos e contribuições 
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, seus levantamentos e dá outras providências. 
EXCERTOS – SEM ANEXOS 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto no Decreto no 2.850, de 27 de novembro de 1998, resolve:  
Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais 
Art. 1º Fica aprovado o Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade 
Judicial ou Administrativa Competente (DJE), cujo modelo consta do Anexo I a esta Instrução Normativa, a ser   
utilizado, obrigatoriamente, para efetuar depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a tributos e contribuições 
federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), bem assim a débitos 
provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União (DAU). 
§ 1º Os depósitos de que trata este artigo deverão ser efetuados somente nas agências da Caixa Econômica Federal 
(Caixa).  
§ 2º Em se tratando de depósito para suspensão de valores inscritos em DAU, os DJE devem ser preenchidos de 
maneira individualizada, por débito e período de apuração. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos pagamentos de que tratam as Instruções Normativas SRF nº 067, de 6 de 
dezembro de 1996, e no 081, de 27 de dezembro de 1996.  
Art. 2º O DJE será confeccionado em papel ofsete branco de primeira qualidade, na gramatura 75 g/m2, em formulário 
plano, nas dimensões 99 mm x 210 mm, impresso em uma página, na cor preto europa, código catálogo "Supercor" no 
660000, ou similar, e com o logotipo padrão da Caixa. 
§ 1º As empresas interessadas ficam autorizadas a imprimir e a comercializar o DJE. 
§ 2º As empresas que imprimirem o DJE indicarão no rodapé do formulário seu nome empresarial e o respectivo 
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
§ 3º O formulário que não atender às especificações aprovadas por esta Instrução Normativa estará sujeito à apreensão 
pela SRF.  
§ 4º A Caixa deverá manter estoque suficiente de DJE em suas agências para atender à demanda. 
§ 5º O DJE poderá, também, ser emitido por meio eletrônico, com ou sem código de barras, desde que o documento 
atenda às especificações aprovadas por esta Instrução Normativa. 
§ 6º O DJE poderá ser utilizado também no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), para depósito efetuado por meio 
de Transferência Eletrônica Disponível (TED). 
Art. 3º O DJE será preenchido, obrigatoriamente, em quatro vias, de acordo com as instruções constantes do Anexo II, 
observada a natureza do depósito (judicial ou extrajudicial). 
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§ 1º As vias do DJE terão as seguintes destinações: documento de caixa, controle dos depósitos na Caixa, Vara da 
Justiça onde tramita o processo ou SRF e contribuinte. 
§ 2º No caso de depósito extrajudicial, a via do DJE destinada à SRF deverá ser encaminhada à unidade que jurisdiciona 
o domicílio tributário do contribuinte, no prazo de dez dias úteis, a contar da data de autenticação do documento. 
Acolhimento dos Depósitos 
Art. 4º No acolhimento de depósito inicial, a Caixa deverá gerar um número de identificação, a ser informado no campo 
01 do DJE, individualizado por contribuinte e por número de processo judicial ou extrajudicial. 
§ 1º Na hipótese de depósito extrajudicial, o primeiro depósito deverá ser efetuado na agência da Caixa indicada pela 
unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, onde as autoridades administrativas competentes tenham cartões de 
autógrafos. 
§ 2º Os depósitos subseqüentes, referentes à mesma lide ou processo litigioso, devem ter, obrigatoriamente, o mesmo 
número de identificação previsto no caput deste artigo, podendo ser efetuados pelo contribuinte em qualquer agência da 
Caixa. 
§ 3º Para efeitos de controle da Caixa, o número de identificação qualifica uma conta de depósito em nome do 
contribuinte.  
Art. 5º Os dados dos depósitos deverão ser validados pela Caixa no momento do seu acolhimento, conforme 
especificações técnicas definidas pela Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat) e pela Coordenação-
Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec). 
Prestação de Contas dos Depósitos Acolhidos 
Recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional 
Art. 6º O produto dos depósitos acolhidos diariamente deverá ser recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional, pela 
Caixa, nos mesmos prazos e condições estabelecidos para o recolhimento do produto da arrecadação de receitas 
federais.  
Remessa dos dados à SRF 
Art. 7º Os dados dos depósitos acolhidos deverão ser encaminhados pela Caixa à SRF, por meio digital, conforme 
especificações técnicas definidas em ato conjunto da Corat e da Cotec, obedecendo às mesmas regras e prazos fixados 
para a remessa dos dados referentes a tributos e contribuições arrecadados mediante Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf). 
Retificação e Correção de Erros em DJE 
Retificação 
Art. 8º Na hipótese de depósito extrajudicial, o contribuinte, ao constatar erro no preenchimento de DJE, deverá 
comunicar à unidade da SRF de sua jurisdição, informando os dados supostamente incorretos. 
§ 1º Confirmado o erro, a unidade da SRF deverá proceder à retificação, mediante registro da operação realizada em 
sistema eletrônico de processamento de dados destinado a esse fim, e comunicar à Caixa para que os dados alterados 
sejam atualizados no sistema de controle de depósitos daquela instituição financeira. 
§ 2º Toda a documentação referente à retificação de DJE deverá ser juntada ao processo administrativo correspondente, 
inclusive cópia da comunicação de que trata o parágrafo anterior. 
§ 3º Independentemente de pedido, a autoridade fazendária procederá à retificação de ofício de DJE, nas hipóteses de 
erros comprovadamente cometidos pelo contribuinte no preenchimento do documento destinado a depósito 
extrajudicial, devendo dar ciência ao mesmo dessa providência, bem assim adotar os procedimentos descritos nos §§ 1o 
e 2º.  
Art. 9º Na hipótese de depósito judicial, a retificação poderá ser efetuada pela SRF ou pela Caixa, conforme 
determinação judicial.  
§ 1º No caso de retificação feita pela SRF, deverão ser adotados os procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 8º. 
§ 2º No caso de retificação feita pela Caixa, esta deverá comunicar à SRF, no prazo de cinco dias úteis, contados da data 
em que promoveu a retificação correspondente do depósito nos seus sistemas de controle. 
Correção e cancelamento 
Art. 10. Após a remessa dos dados dos depósitos, a Caixa deverá solicitar correção quando detectar que houve 
transcrição incorreta de dados de qualquer campo de DJE. 
Parágrafo único. Considera-se transcrição incorreta a inclusão, na remessa dos dados de depósitos, de qualquer 
informação divergente das que constam no DJE acolhido pela Caixa. 
Art. 11. A Caixa deverá solicitar cancelamento quando, na remessa de dados de depósitos, ocorrer inclusão de: 
I - informação de um mesmo DJE por mais de uma vez;  
II - recebimento que não tenha sido efetuado por meio de DJE, hipótese em que o pedido deverá ser acompanhado de 
cópia do documento incluído indevidamente; 
III - depósito que tenha sido efetuado com cheque sem provisão de fundos ou rejeitado por outros motivos 
regulamentados pelo Banco Central do Brasil (Bacen). 
§ 1º Na hipótese de ocorrência da situação prevista no inciso III do caput, a Caixa, por intermédio de seu 
estabelecimento matriz, deverá apresentar à Delegacia da Receita Federal em Brasília (DRF/Brasília), no prazo máximo 
de dez dias úteis, contados da data de devolução do cheque, a solicitação para o cancelamento do DJE correspondente, 
acompanhada, no caso de depósito judicial, de cópias da comunicação efetuada à Justiça, do cheque e do DJE ou, no 
caso de depósito extrajudicial, do cheque e de uma via do DJE. 
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§ 2º Não sendo observado o prazo de que trata o parágrafo anterior, a Caixa ficará: 
I - na hipótese de depósito judicial, sujeita à multa prevista no regime disciplinar aplicável à Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais (Rarf); 
II - na hipótese de depósito extrajudicial, obrigada a arcar com o ônus do valor do depósito, recolhendo-o à Conta Única 
do Tesouro Nacional, não podendo ser efetuado o cancelamento do DJE. 
Art. 12. A solicitação de correção ou de cancelamento de depósito será formalizada por meio de expediente de 
representante legal da Caixa e conterá a descrição dos motivos que levaram à sua formulação. 
Parágrafo único. A solicitação de correção ou de cancelamento deverá ser encaminhada à DRF/Brasília, em até cinco 
dias úteis após a data em que a Caixa promoveu as alterações correspondentes nos seus sistemas de controle. 
Art. 13. Será indeferido o pedido de correção quando:  
I - a Caixa solicitar alteração de dados de DJE preenchido com erro pelo contribuinte; 
II - implicar desdobramento de depósito. 
Art. 14. A solicitação de correção ou de cancelamento deverá estar acompanhada de cópia do DJE ou conter 
informações que identifiquem o depósito de forma inequívoca, bem assim o detalhamento da alteração ou cancelamento 
solicitado. 
Parágrafo único. As informações de correção e cancelamento de que tratam o art. 10 e o inciso I do art. 11 poderão ser 
enviadas, por meio arquivo digital gerado e entregue ou transmitido pela Caixa ao Serviço Federal de Processamento de 
Dados (Serpro), nas condições estabelecidas pela Corat e pela Cotec. 
Art. 15. Na hipótese de pedido de correção que implique alteração de data do depósito ou de valor total do DJE, se 
necessário, a Caixa promoverá os ajustes relativos ao recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional, do produto dos 
depósitos acolhidos.  
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também aos casos de pedido de cancelamento de depósito. 
§ 2º A Caixa deverá, caso o pedido implique: 
I - redução do valor recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional, observado o disposto na legislação específica, 
solicitar a devolução da diferença; 
II - aumento do valor a ser recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional, providenciar o imediato recolhimento da 
diferença, bem assim efetuar o pagamento dos encargos devidos pelo atraso. 
Art. 16. A DRF/Brasília, de posse da solicitação de que tratam os arts. 10 e 11, deverá formalizar processo 
administrativo correspondente, autorizar e proceder, se for o caso, à realização das correções dos DJE armazenados nas 
bases de dados da SRF.  
Levantamento dos Depósitos 
Procedimentos da Caixa 
Art. 17. Para os fins do disposto nesta Instrução Normativa, levantamento de depósito é o ato pelo qual a Caixa procede, 
mediante ordem da autoridade judicial ou administrativa competente, na proporção determinada, a devolução do saldo 
da conta de depósito ao contribuinte, a sua transformação em pagamento definitivo ou a sua transferência para a Conta 
Única do Tesouro Nacional. 
§ 1º Para os depósitos realizados a partir de 1º de dezembro de 1998, a devolução do saldo da conta de depósitos será 
efetuada pela Caixa, no prazo máximo de vinte e quatro horas, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 
mês subseqüente ao da efetivação do depósito até o mês anterior ao de seu levantamento, e de juros de um por cento 
relativos ao mês em que estiver sendo efetivada a devolução. 
§ 2º A devolução será considerada efetivada na data em que a Caixa disponibilizar, em favor do depositante, o valor 
correspondente conforme estabelecido no parágrafo anterior, não cabendo mais nenhum acréscimo, inclusive na 
hipótese de o depositante, a seu critério, vir a receber o montante em data posterior. 
§ 3º Conforme disposto no parágrafo anterior, no caso de o depositante, decorrido o prazo de trinta dias, contados da 
data em que foi disponibilizado o valor a ser devolvido, não comparecer para recebimento do depósito a que faz jus, a 
Caixa deverá manter o montante em conta específica de depósito, identificada conforme o art. 4º. 
Art. 18. O valor a ser devolvido ao depositante será registrado pela Caixa no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi), para fins de transferência da Conta Única do Tesouro Nacional para sua conta de 
reserva bancária. 
§ 1º Na hipótese de a Caixa solicitar valor a maior, deverá providenciar a devolução do excesso à Conta Única do 
Tesouro Nacional e pagar remuneração com base na variação da Selic, da data de crédito do valor na sua conta de 
reserva bancária até a data de devolução do excesso. 
§ 2º O resultado da remuneração, a que se refere o parágrafo anterior, será pago por meio de Darf, com código de 
receita 8508, e recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional na mesma data da devolução do excesso. 
§ 3º Na hipótese de a Caixa solicitar valor a menor, deverá devolver ao depositante, integralmente, o valor devido, 
observando o prazo de que trata o § 1º do art. 17, podendo, na seqüência, solicitar a diferença ao Tesouro Nacional sem 
quaisquer acréscimos. 
Art. 19 Caso a autoridade judicial solicite à Caixa alteração de levantamento já efetuado de depósito judicial, esta 
deverá promover as devidas modificações em seus controles, comunicando-as à SRF para as correspondentes alterações 
em seus sistemas. 
Da Guia de Levantamento de Depósitos 
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Art. 20. Fica aprovada a Guia de Levantamento de Depósito (GLD), cujo modelo consta do Anexo III, a ser utilizada 
pela SRF para ciência à Caixa da decisão administrativa, devendo ser preenchida de acordo com as instruções 
constantes do Anexo IV. 
Parágrafo único. A GLD será preenchida pela unidade da SRF em duas vias, que terão a seguinte destinação: Caixa e 
unidade da SRF emissora da GLD, para fins de juntada ao processo correspondente.  
Art. 21. A GLD deverá ser utilizada para autorizar a Caixa a movimentar os depósitos extrajudiciais efetuados antes de 
1º de dezembro de 1998 em contas bancárias mantidas na instituição financeira, referentes à: 
I - transformação em depósito judicial; 
I - devolução do depósito ao contribuinte; 
II - transferência para a Conta Única do Tesouro Nacional. 
§ 1º As movimentações de que tratam o caput serão feitas pelo valor dos depósitos, acrescidos de juros e/ou correção 
monetária ocorridos no período, de acordo com a legislação vigente. 
§ 2º A transferência do depósito para a Conta Única do Tesouro Nacional será efetivada por meio de quitação de Darf, 
pela Caixa, devendo ser observados os mesmos prazos estabelecidos para o recolhimento de receitas arrecadadas à 
Conta Única do Tesouro Nacional, bem assim para a remessa das informações relativas ao pagamento. 
§ 3º O Darf de que trata o parágrafo anterior deve ser preenchido em duas vias, pela unidade da SRF, de acordo com as 
instruções constantes do Anexo V, e encaminhado à Caixa juntamente com a GLD correspondente. 
§ 4º A Caixa deverá autenticar as vias do Darf, no prazo máximo de vinte e quatro horas do recebimento da GLD, e 
devolver uma via à unidade da SRF emissora da GLD, para fins de juntada ao processo correspondente. 
Art. 22. A GLD deverá ser utilizada para autorizar a Caixa a devolver ao depositante o saldo da conta de depósito a que 
faz jus, bem assim para comunicar a sua transformação em pagamento definitivo ou em depósito judicial, em relação 
aos depósitos extrajudiciais efetuados a partir de 1º de dezembro de 1998, por meio de DJE. 
§ 1º A partir da comunicação efetuada pela SRF da transformação em depósito judicial, a Caixa deverá atualizar seus 
controles, mediante alteração do número de identificação do depósito e do número do processo - de extrajudicial para 
judicial - indicado na GLD, devendo comunicar esses novos elementos à SRF, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
data de recebimento da respectiva GLD, para fins de retificação dos depósitos correspondentes. 
§ 2º Na ocorrência de depósito extrajudicial indevido, por não existir contencioso administrativo correspondente, o 
valor depositado poderá, mediante solicitação do depositante, ser devolvido pela Caixa, observado o disposto no art. 17, 
por meio de emissão de GLD pela autoridade administrativa da unidade da SRF da jurisdição do domicílio fiscal do 
depositante à data do levantamento. 
Art. 23. Na devolução do saldo, total ou parcial, do depósito ao depositante, a Caixa deverá informar o valor 
correspondente no campo apropriado da GLD, encaminhando cópia do recibo à unidade da SRF emitente, no prazo de 
cinco dias úteis, contados da data da devolução do depósito. 
§ 1º Na hipótese do § 3º do art. 17, a Caixa deverá preencher o campo apropriado da GLD, apondo assinatura do 
responsável pela informação, e enviar cópia à unidade da SRF emitente, no prazo de cinco dias úteis. 
§ 2º Caso a autoridade administrativa solicite à Caixa alteração de levantamento já efetuado de depósito extrajudicial, 
esta deverá adotar as medidas cabíveis, comunicando as modificações à SRF para as correspondentes alterações em seus 
sistemas. 
Art. 24. As autorizações previstas nos arts. 21 e 22 serão de competência do titular da Delegacia da Receita Federal 
(DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat), Delegacia Especial de Instituições 
Financeiras (Deinf), ou Inspetoria da Receita Federal (IRF) que, à data do levantamento, tenha jurisdição sobre o 
domicílio fiscal do depositante. 
Remessa dos dados de levantamento 
Art. 25. Os dados acerca dos levantamentos, incluindo as informações sobre os correspondentes DJE, deverão ser 
consolidados pela Caixa, em arquivo digital, que providenciará o seu encaminhamento à SRF, conforme especificações 
técnicas definidas pela Corat e pela Cotec, no prazo de três dias úteis contados a partir: 
I - da data de ciência, por parte da Caixa, da ordem judicial ou administrativa, na hipótese de levantamento referente à 
transformação total ou parcial do saldo da conta de depósito em pagamento definitivo; e 
II - da data do crédito efetuado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na conta de reserva bancária da Caixa, do 
valor correspondente aos levantamentos referentes às devoluções de depósitos aos contribuintes. 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por data de ciência a data em que a Caixa efetivamente receber, no 
caso de depósito judicial, o Alvará ou Ofício judicial, e, no caso de depósito extrajudicial, a GLD autorizando o 
levantamento do depósito. 
§ 2º Após a remessa de dados dos levantamentos, sendo detectado que houve erro de transcrição, a Caixa deverá 
providenciar arquivo de correção de levantamentos. 
Disposições Gerais 
Art. 26. Quando ocorrerem irregularidades na execução das atividades de que trata esta Instrução Normativa, a Caixa 
ficará sujeita ao regime disciplinar aplicável à Rarf.  
Art. 27. A Caixa deverá manter controle de todos os dados dos depósitos levantados. 
Art. 28. A Corat poderá editar normas complementares necessárias à execução das atividades de que trata esta Instrução 
Normativa.  
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Art. 29. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de suas forças normativas, as Instruções Normativas SRF nº 
116, de 17 de setembro de 1999, nº 152, de 21 de dezembro de 1999, e nº 048, de 28 de abril de 2000. 
Art. 30. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
34. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 425, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 20 DE MAIO DE 2004. (DOU 

24.5.2004, Seção 1, pp. 14-17). Aprova os formulários para a Declaração Final de Espólio e a Declaração de Saída 
Definitiva do País, relativas ao Imposto de Renda da pessoa física para utilização a partir de 1º de julho de 2004, e dá 
outras providências. (EXCERTOS – SEM ANEXOS) 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos III e XVIII do art. 209 
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as alterações dadas pela Lei nº 154, 
de 25 de novembro de 1947, e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 
Art. 1º Ficam aprovados, para utilização a partir de 1º de julho de 2004, os formulários para a Declaração Final de 
Espólio e a Declaração de Saída Definitiva do País, relativas ao Imposto de Renda da pessoa física, conforme modelos 
em anexo, a serem impressos em papel off set branco de primeira qualidade, com a observância das seguintes 
especificações: 
I - Declaração Final de Espólio, com quatro páginas, no formato revista (entre 202 e 210 mm de largura e entre 266 e 
280 mm de altura), na gramatura de 75 g/m2 e impressão na cor lilás, código CMYK: azul = 70 (setenta), magenta = 90 
(noventa), amarelo = 0 (zero) e preto = 0 (zero) (Anexo I); 
II - Recibo de Entrega da Declaração Final de Espólio, com duas páginas, no formato A5 (148 mm x 210 mm), na 
gramatura de 75 g/m2 e impressão na cor lilás, código CMYK: azul = 70 (setenta), magenta = 90 (noventa), amarelo = 0 
(zero) e preto = 0 (zero) (Anexo II); 
III - Declaração de Saída Definitiva do País, com quatro páginas, no formato revista (entre 202 e 210 mm de largura e 
entre 266 e 280 mm de altura), na gramatura de 75 g/m2 e impressão na cor verde, código CMYK: azul = 100 (cem), 
magenta = 0 (zero), amarelo = 100 (cem) e preto = 0 (zero) (Anexo III); 
IV - Recibo de Entrega da Declaração de Saída Definitiva do País, com duas páginas, no formato A5 (148 mm x 210 
mm), na gramatura de 75 g/m2 e impressão na cor verde, código CMYK: azul = 100 (cem), magenta = 0 (zero), amarelo 
= 100 (cem) e preto = 0 (zero) (Anexo IV). 
Art. 2º A partir de 1º de julho de 2004, é vedada a apresentação da Declaração Final de Espólio e da Declaração de 
Saída Definitiva do País em formulário pelo contribuinte que se enquadre em pelo menos uma das seguintes situações: 
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais);  
III - obteve, em qualquer mês do período a que se referir a declaração, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
IV - relativamente à atividade rural: 
a) obteve resultado positivo; 
b) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais); 
c) deseje compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio período a que se referir a declaração; 
V - cujas informações a serem prestadas na declaração ultrapassem o número de linhas disponibilizadas nos respectivos 
quadros dos formulários. 
Art. 3º As empresas interessadas ficam autorizadas a imprimir e a comercializar os formulários de que trata esta 
Instrução Normativa. 
§ 1º As artes-finais para impressão dos formulários serão fornecidas pelas Superintendências Regionais da Secretaria da 
Receita Federal. 
§ 2º Os formulários destinados à comercialização deverão conter, no rodapé, o nome e o número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa impressora. 
§ 3º Os formulários que não atenderem às especificações contidas neste ato estarão sujeitos à apreensão pelas 
autoridades da Secretaria da Receita Federal. 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 
2004. 
Art. 5º Fica formalmente revogada a partir de 1º de julho de 2004, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução 
Normativa SRF nº 282, de 14 de janeiro de 2003. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 
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  

35. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2004, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 
11 DE MAIO DE 2004. (DOJ-RS 13.5.2004, 1º Caderno, p. 76). 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão extraordinária 
realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO os termos do ATO.GP nº 
219/2004, de 10 de maio de 2004, do Tribunal Superior do Trabalho, RESOLVEU, por unanimidade de votos, cancelar 
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a Resolução Administrativa nº 02, de 26 de março de 2004, que determinou a suspensão, no âmbito da 4ª Região,  das 
citações e intimações da União, das autarquias e das fundações públicas federais, de 15 de março de 2004 até o fim do 
movimento grevista. Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Paulo José da Rocha, Darcy Carlos Mahle, Mario 
Chaves, Denis Marcelo de Lima Molarinho, João Ghisleni Filho, Maria Guilhermina Miranda, Beatriz Zoratto 
Sanvicente, Rosane Serafini Casa Nova, Dionéia Amaral Silveira, Maria Helena Mallmann e Ana Luíza Heineck Kruse, 
sob a Presidência do Exmo. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério 
Público o Dr. Viktor Biruchko Júnior. Dou fé. Porto Alegre, 11 de maio de 2004. 
 Cláudia Regina Schröder - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial 
 
36. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 985/2004, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 20 DE MAIO DE 

2004. (DJU 28.5.2004, Seção 1, p. 779). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Ronaldo Lopes Leal, Vice-Presidente do Tribunal, presentes os 
Ex.mos Srs. Ministros Rider Nogueira de Brito, Corregedor-Geral da justiça do Trabalho, José Luciano de Castilho 
Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José 
de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José 
Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira e Lelio Bentes Corrêa, e o Ex.mo 
Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, RESOLVEU, por unanimidade, referendar o ato 
GDGCJ.GP Nº 208/2004, nos termos a seguir transcritos: "1 - Desconvocar a Ex.ma Juíza Rosita de Nazaré Sidrim 
Nassar, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que, por força da Resolução Administrativa nº 967/2003, 
atuava nesta Corte, em caráter excepcional e temporário, convocando S. Ex.ª para substituir o Ex.mo Ministro Francisco 
Fausto Paula de Medeiros, no período de 5 de maio de 2004 a 1º de julho de 2004; 2- Convocar a Ex.ma Juíza Rosa 
Maria Weber Candiota da Rosa, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para atuar nesta Corte, em caráter 
excepcional e temporário, no período de 10 de maio de 2004 a 1º de julho de 2004, assumindo a relatoria dos processos 
anteriormente distribuídos à Ex.ma Juíza Rosita de Nazaré Sidrim Nassar." Brasília, 20 de maio de 2004.  
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

37. RESOLUÇÃO Nº 4, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 26 DE ABRIL DE 2004. (DOU 03.5.2004, Seção 1, 
pp. 121-122 ). Dispõe sobre o expediente e a jornada de trabalho dos servidores no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça. 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, 
XX, do Regimento Interno e considerando o disposto nos arts. 19, 61, V, 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, alterada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, ad referendum do Conselho de Administração, resolve: 
Art. 1º O expediente do Tribunal para atendimento ao público será das 7 horas e 30 minutos às 19 horas, nos dias úteis. 
§ 1º Os Gabinetes dos Ministros Presidente, Vice-Presidente, Diretor da Revista e dos demais Ministros cumprirão o 
horário estabelecido por seus titulares. 
§ 2º Para atendimento de situações excepcionais e temporárias, caberá ao Presidente do Tribunal, por ato próprio, fixar 
expediente diverso. 
Art. 2º O servidor do Tribunal cumprirá jornada de trabalho de trinta horas semanais e seis horas diárias, ressalvadas as 
situações disciplinadas por leis específicas. 
Parágrafo único. A jornada de trabalho dos servidores deverá ser cumprida no período compreendido entre as 7 horas e 
as 20 horas, ressalvados os casos disciplinados em legislação específica. 
Art. 3º Os servidores ocupantes de Função Comissionada nível FC-06 e Cargos em Comissão de CJ-1 a CJ-4 cumprirão 
jornada de trabalho de quarenta horas semanais, no horário das 9 horas às 19 horas, com intervalo para almoço, 
podendo ser convocados sempre que houver interesse da Administração. 
Art. 4º Fica o Diretor-Geral autorizado a adotar as providências necessárias ao cumprimento desta Resolução. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal. 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 1º da Resolução nº 11, de 17 de outubro de 2001. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
38. RESOLUÇÃO Nº 152, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE 19 DE MAIO DE 2004*. (DOU 

24.5.2004, Seção 1, p. 29).  (*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. nº 97, de 21-05-2004, 
Seção 1, pág. 134. 

A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, no uso das suas 
atribuições legais e considerando a deliberação da Reunião Ordinária nº 4, ocorrida em 19 de maio de 2004, 
CONSIDERANDO o atraso dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, quanto ao 
encaminhamento aos contribuintes das guias referentes às prestações dos parcelamentos com vencimento em 20 de 
maio de 2004; 
CONSIDERANDO a paralisação dos servidores do Instituto, que impede os contribuintes de solicitarem a emissão de 2ª 
via das guias referentes às prestações de parcelamento, resolve:  
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Art. 1º As prestações dos parcelamentos com vencimento em 20 de maio de 2004 poderão ser quitadas até o dia 26 de 
maio de 2004, sem a incidência de juros de mora.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
CARLOS GOMES BEZERRA - Diretor-Presidente 
HENRIQUE AUGUSTO GABRIEL - 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 
CARLOS ROBERTO BISPO - Diretor da Receita Previdenciária 
EDUARDO BASSO - Diretor de Benefícios Substituto 
 
39. RESOLUÇÃO Nº 290, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 05 DE MAIO DE 2004. (DJU 07.5.2004, Seção 1, p. 

01). Cria a Ouvidoria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências.  
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, XVII, 
combinado com o art. 363, I, do Regimento Interno, e tendo em vista o decidido na Sessão Administrativa do dia 29 de 
abril de 2004, Processo Administrativo nº 319.153, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Fica instituída a Ouvidoria do Supremo Tribunal Federal, como parte elementar da Secretaria-Geral da 
Presidência, com o objetivo de contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança 
das atividades desenvolvidas na Corte. 
Art. 2º Compete à Ouvidoria: 
I - receber reclamações, críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões sobre as 
atividades do Tribunal; 
II - diligenciar junto aos setores administrativos competentes para a prestação, por estes, de informações e 
esclarecimentos sobre atos praticados no Tribunal ou de sua responsabilidade; 
III - informar ao interessado as providências adotadas no Tribunal em razão de seu pedido, excepcionados os casos em 
que a lei assegurar o dever de sigilo; e 
IV - elaborar e encaminhar à Administração relatório mensal consolidado das sugestões recebidas para aprimorar os 
procedimentos no âmbito do Tribunal. 
Parágrafo único. As respostas aos interessados dar-se-ão no prazo de quinze dias, salvo justo impedimento. 
Art. 3º O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, no Edifício-Sede do Tribunal, ou por meio de: 
I - carta endereçada à Ouvidoria do STF, Praça dos Três Poderes, CEP 70.175-900, Brasília - DF; 
II - ligação telefônica gratuita;  
III - mensagem via fac-símile; e 
IV - comunicação via Internet, com a utilização de formulário eletrônico disponível na página do Tribunal – endereço 
www.stf.gov.br . 
Art. 4º Não serão admitidas pela Ouvidoria: 
I - denúncias de fatos que constituam crimes, em vista das competências institucionais do Ministério Público e das 
polícias, nos termos dos arts. 129, inciso I, e 144, ambos da Constituição Federal; 
II - reclamações, críticas ou denúncias anônimas; 
III - reclamações, críticas ou denúncias que envolvam Ministros do Tribunal; 
IV - reclamações, sugestões e críticas referentes a outros órgãos públicos. 
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, o pedido terá seu processamento rejeitado liminarmente e será 
imediatamente devolvido ou comunicada a decisão ao remetente. 
§ 2º No caso do inciso III, o requerente será informado do não-cabimento da demanda e essa será simplesmente 
encaminhada ao Ministro ou Presidente do órgão julgador que procederá como entender necessário. 
§ 3º Nas situações descritas no inciso IV, os pedidos serão remetidos ao tribunal respectivo, quando relacionadas aos 
demais órgãos do Poder Judiciário, e recusadas quando referentes a órgãos de outros Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, comunicando-se em qualquer hipótese o fato ao interessado. 
Art. 5º A Ouvidoria será supervisionada pelo ministro mais antigo da Corte, excluídos o Presidente, o Vice-Presidente e 
os Presidentes das Turmas. 
Parágrafo único. O Ministro-Supervisor da Ouvidoria será substituído em suas ausências e impedimentos pelo segundo 
Ministro em antiguidade e assim sucessivamente, observadas as mesmas ressalvas do caput. 
Art. 6º O Presidente do Supremo Tribunal Federal designará formalmente dois servidores da Secretaria-Geral da 
Presidência para responder pelas atividades da Ouvidoria, os quais deverão possuir os requisitos subjetivos e objetivos 
necessários ao desempenho, respectivamente, das funções de Ouvidor e de Assistente. 
Art. 7º Pedidos referentes à pessoa de membro do Tribunal ou ao exercício de sua função jurisdicional ou administrativa 
serão rejeitados e encaminhados por cópia ao Ministro pertinente para conhecimento e providências que entender 
cabíveis. 
Art. 8º As unidades componentes da estrutura orgânica do Tribunal deverão prestar informações e esclarecimentos às 
solicitações da Ouvidoria, bem como apoio a suas atividades. 
Art. 9º A Ouvidoria funcionará no horário das 11 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. 
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Art. 10 O Presidente do Tribunal, em conjunto com o Ministro-Supervisor, poderá baixar regras complementares acerca 
dos procedimentos internos da Ouvidoria, observados os parâmetros fixados nesta Resolução. 
Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
40. RESOLUÇÃO Nº 373, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 25 DE MAIO DE 2004. (DOU 27.5.2004, Seção 

1, p. 222). Regulamenta, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os procedimentos 
atinentes a requisições de pagamento das somas a que a Fazenda Pública for condenada. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o decidido no Processo nº 2001160655, em sessão de 13 de março de 2002, resolve: 
Art. 1º O pagamento de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública será requisitado ao Presidente do Tribunal 
Regional Federal, facultada a utilização de meio eletrônico, conforme regulamentação a ser expedida em cada Região. 
Parágrafo único. Compete ao Presidente do Tribunal Regional Federal aferir a regularidade formal das requisições, bem 
como assegurar a obediência à ordem de preferência de pagamento dos créditos nos termos preconizados na 
Constituição Federal e nesta Resolução. 
Art. 2º Considera-se Requisição de Pequeno Valor – RPV aquela relativa a crédito cujo valor atualizado, por 
beneficiário, seja igual ou inferior a : 
I - sessenta salários mínimos, se devedora for a Fazenda Pública federal (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho 
de 2001); 
II - quarenta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se devedora for a Fazenda Pública estadual 
ou a Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT); e 
III - trinta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se devedora for a Fazenda Pública municipal 
(art. 87 do ADCT). 
§ 1º Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa de pequeno valor, após o trânsito em julgado da sentença ou do 
acórdão, o Juiz expedirá requisição, em duas vias, quando o devedor for a União Federal, suas autarquias e fundações. 
§ 2º As vias de requisição serão encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira destinada ao Presidente do Tribunal 
Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no art. 6º da presente Resolução e, no que couber, as da lei 
que disciplina a matéria, e a segunda entregue a entidade devedora, facultada a utilização de meio eletrônico, conforme 
dispuser a regulamentação de cada Tribunal. 
Art. 3º Os pagamentos de valores superiores aos limites previstos no artigo anterior serão requisitados mediante 
precatório.  
Parágrafo Único - Serão também requisitados por meio de precatório os pagamentos parciais, complementares ou 
suplementares de qualquer valor quando a importância total do crédito executado, por beneficiário, for superior aos 
limites estabelecidos no artigo anterior. 
Art. 4º Em caso de litisconsórcio, será considerado, para efeito dos arts. 2º e 3º, o valor devido a cada litisconsorte, 
expedindo-se, simultaneamente, se for o caso, RPVs e requisições mediante precatório. 
Art. 5º O juiz da execução indicará, nas requisições, os seguintes dados: 
I - natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição - (RPV, ou precatório a ser pago em parcela única 
ou parceladamente); 
II - número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de conhecimento; 
III - nomes das partes e de seus procuradores; 
IV - nomes e números do CPF ou CNPJ dos beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados e peritos; 
V - valor total da requisição e individualização por beneficiário; 
VI - data-base considerada para efeito de atualização monetária dos valores; 
VII - data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento; 
VIII - data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão nos embargos à execução, ou indicação de que não foram 
opostos embargos ou nenhuma impugnação aos cálculos; 
IX - em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar ou suplementar, o valor total, por beneficiário, 
do crédito executado; e 
X - natureza da obrigação a que se refere o pagamento e, em se tratando de pagamento de indenização por 
desapropriação de imóvel residencial, indicação de seu enquadramento ou não no art. 78, § 3º, do ADCT. 
Parágrafo único. Ausente qualquer dos dados especificados, a requisição não será considerada para quaisquer efeitos, 
cabendo ao Tribunal restituí-la à origem. 
Art. 6º Em se tratando de crédito de pequeno valor de responsabilidade da União, suas autarquias ou fundações de 
direito público, o Tribunal organizará, mensalmente, a relação das requisições em ordem cronológica, com os valores 
por beneficiário, encaminhado-a à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal e 
ao representante legal da entidade devedora. 
Parágrafo único. No caso de créditos de outras entidades de direito público, as requisições serão encaminhadas pelo 
Juízo Requisitante ao próprio devedor, fixando-se o prazo de sessenta dias para o respectivo depósito diretamente na 
vara de origem, respeitados os limites previstos no art. 87 do ADCT. 
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Art. 7º Os valores das requisições mediante precatório sujeito a parcelamento serão atualizados nos Tribunais e pagos 
nos termos do art. 78 do ADCT, sendo que nenhuma das parcelas poderá ser de valor inferior ao definido no art. 2º 
desta Resolução, exceto o resíduo. 
Art. 8º Para efeito da atualização monetária de que trata este instrumento, será utilizado o Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado - Série Especial - IPCA-E, divulgado pelo IBGE, ou aquele que vier a substituí-lo. 
Art. 9º As importâncias requisitadas, quando liberadas pelo Presidente do Tribunal Regional Federal, serão depositadas 
em estabelecimento oficial, à ordem do juiz da execução. 
Art. 10. A presente Resolução não se aplica às sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cujo 
cumprimento obedecerá ao disposto na Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, e à regulamentação própria, exceto 
quando o crédito for requisitado mediante precatório. 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se a Resolução nº 258, de 21 de março de 2002; a Resolução nº 270, de 08 de agosto de 2002; a 
Resolução nº 329, de 28 de agosto de 2003; e demais disposições em contrário. 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
41. RESOLUÇÃO Nº 388, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 30 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

11.5.2004, Seção 1, p. 90). Reajusta o valor do benefício do Seguro-Desemprego. (*) Republicada por ter saído com 
incorreção, do original, no D.O.U. de 4-5-2004, Seção 1, pág. 58. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso IX, do art.19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve:  
Art. 1° A partir de 1º de maio de 2004, o valor do benefício do Seguro-Desemprego terá como base de cálculo a 
aplicação do percentual de 8,3333%. 
Parágrafo único. Para cálculo do valor do beneficio do Seguro-Desemprego, segundo as faixas salariais a que se refere o 
artigo 5º, da Lei nº. 7998/90, e observado o estabelecido no § 2º do mencionado artigo, serão aplicados os seguintes 
critérios: 
I - Para a média salarial até R$ 429,20 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), obtida por meio da soma dos 
3 (três) últimos salários anteriores à dispensa; o valor da parcela será o resultado da aplicação do fator 0,8 (oito 
décimos); 
II - Para a média salarial compreendida entre R$ 429,20 (quatrocentos e vinte e nove reais, vinte centavos) e R$ 715,40 
(setecentos e quinze reais e quarenta centavos), aplicar-se-á o fator 0,8 até o limite do inciso anterior e, no que exceder, 
o fator 0,5 (cinco décimos). O valor da parcela será a soma desses dois valores; 
III - Para a média salarial superior a R$ 715,40 (setecentos e quinze reais, quarenta centavos), o valor da parcela será 
igual a R$ 486,46 (quatrocentos e oitenta e seis reais, quarenta e seis centavos), não podendo ultrapassar esse valor. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
42. RESOLUÇÃO Nº 389, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 18 DE MAIO DE 2004. (DOU 19.5.2004, 

Seção 1, p. 75). Altera a Resolução nº 385, de 28 de abril de 2004, que estabelece novos critérios para a transferência de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT às unidades integrantes do Sistema Nacional de Emprego - SINE. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso V do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve:  
Art. 1º Alterar o artigo 9º da Resolução nº 385/2004, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 9º A apresentação do Plano de Trabalho - 2004 dos governos estaduais e entidades representativas dos 
trabalhadores deverá ocorrer até 31 de maio de 2004, acompanhada de parecer da Comissão Estadual de Emprego ou do 
Distrito Federal. 
Parágrafo único. Em hipótese alguma será permitida a realização de despesas anteriores ou posteriores ao período de 
vigência do convênio, conforme determina o inciso V, do art. 8º da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN 01/97 e alterações posteriores.” 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
43. RESOLUÇÃO Nº 442, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, DE 25 

DE MAIO DE 2004. (DOU 26.5.2004, Seção 1, p. 44). Excepciona as regras de remanejamento de recursos do Plano de 
Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 2004. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, no 
uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 4º do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pela 
Resolução nº 320, de 31 de agosto de 1999, 
Considerando a necessidade de adequar o Plano de Contratações e Metas Físicas do exercício de 2004 à demanda 
qualificada para contratação com o setor público, nas áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico e Infra-estrutura 
Urbana; resolve, ad referendum do Conselho: 
Art. 1º Suspender, no exercício de 2004, os efeitos do subitem 5.2.1.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, 
sobre os recursos alocados à área de Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana e ao Programa de Atendimento 
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Habitacional através do Setor Público - PRÓ-MORADIA, ficando o Gestor da Aplicação autorizado a proceder aos 
remanejamentos necessários, em função da demanda qualificada para contratação. 
Art. 2º Estabelecer que as alterações efetuadas serão encaminhadas ao Conselho Curador, pelo Gestor da Aplicação, na 
reunião ordinária subseqüente, acompanhada dos demonstrativos e justificativas dos remanejamentos efetuados. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
44. RESOLUÇÃO Nº 1236, DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 28 DE ABRIL DE 2004. 

(DOU 10.5.2004, Seção 1, pp. 36-38).  
O PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS, em sua 99ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 28 de abril de 2004, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991;  
Considerando a necessidade de se conferir estímulo ao desenvolvimento econômico via redução de custos e fomento ao 
trabalho saudável; 
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do enquadramento dos ramos de atividade econômica por grau de risco 
para fins de incidência de contribuição previdenciária; 
Considerando o disposto no art. 10 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, resolve: 
1. Aprovar a proposta metodológica em anexo, que trata da flexibilização das alíquotas de contribuição destinadas ao 
financiamento do benefício de aposentadoria especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de 
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. 
2. Determinar que haja mecanismo de acompanhamento permanente da implementação da nova proposta metodológica, 
com a participação da sociedade. 
3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
AMIR LANDO - Presidente do Conselho  
ANEXO 
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA 
1. IntroduçãoOs acidentes de trabalho afetam a produtividade econômica, são responsáveis por um impacto substancial 
sobre o sistema de proteção social e influenciam o nível de satisfação do trabalhador e o bem estar geral da população. 
No Brasil, os registros indicam que ocorrem três mortes a cada duas horas de trabalho e três acidentes a cada minuto de 
trabalho. Isso apenas entre os trabalhadores do mercado formal, considerando o número reconhecidamente subestimado 
de casos para os quais houve notificação de acidente do trabalho, por intermédio da Comunicação do Acidente do 
Trabalho - CAT. 
Estima-se que a ausência de segurança nos ambientes de trabalho no Brasil tenha gerado, no ano de 2003, um custo de 
cerca de R$32,8 bilhões para o país. Deste total, R$ 8,2 bilhões correspondem a gastos com benefícios acidentários e 
aposentadorias especiais, equivalente a 30% da necessidade de financiamento do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS verificado em 2003, que foi de R$ 27 bilhões. O restante da despesa corresponde à assistência à saúde do 
acidentado, indenizações, retreinamento, reinserção no mercado de trabalho e horas de trabalho perdidas. 
Isso sem levar em consideração o sub-dimensionamento na apuração das contas da Previdência Social, que desembolsa  
e contabiliza como despesas não acidentárias os benefícios por incapacidade, cujasCAT's não foram emitidas. Ou seja, 
sob a categoria do auxílio doença não ocupacional, encontra-se encoberto um grande contingente de acidentes que não 
compõem as contas acidentárias.  
Parte deste “custo segurança no trabalho” afeta negativamente a competitividade das empresas, pois ele aumenta o 
preço da mão-de-obra, o que se reflete no preço dos produtos. Por outro lado, o incremento das despesas públicas com 
previdência, reabilitação profissional e saúde reduz a disponibilidade de recursos orçamentários para outras áreas ou 
induz o aumento da carga tributária sobre a sociedade. 
De outro lado, algumas empresas afastam trabalhadores, e muitas vezes os despedem logo após a concessão do 
beneficio, 15 dias após o acidente. Com isso, o trabalhador se afasta, já sendo portador de doença crônica contraída no 
labor, e o desemprego poderá se prolongar na medida que, para obter o novo emprego, será necessário a realização do 
exame admissional, no qual serão eleitos apenas aqueles considerados como “aptos” e, portanto, não portadores de 
enfermidades. 
Nesse escopo, não se pode abstrair da importância de uma correta política de financiamento dos benefícios 
previdenciários. Pela legislação vigente, os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a aposentadoria especial são financiados com as alíquotas de 
1, 2, ou 3% incidentes sobre a remuneração paga pela empresa a seus empregados e trabalhadores avulsos, conforme o  
ramo da atividade. No caso dos trabalhadores sujeitos a riscos que ensejam a aposentadoria especial, há, ainda, um 
adicional de 6, 9 ou 12% incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores expostos a condições que ensejam a 
concessão desse benefício. 
As contribuições de 1, 2 ou 3%, antes referidas, são pagas conforme o ramo da atividade econômica, 
independentemente da qualidade de seu ambiente de trabalho. Vale dizer: se uma empresa da indústria de transformação 
investe na melhoria do ambiente de trabalho, eliminando ou reduzindo os riscos existentes, esta mesma empresa pagará 
a mesma contribuição que outra empresa que não faz nenhum investimento. 
<!ID83219-3>  
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Há consenso quanto à necessidade de se conferir aos empregadores uma redução tributária como vantagem competitiva; 
ganhos de imagem mercadológica quanto ao item segurança e saúde do trabalho - SST e, fundamentalmente, a certeza 
da honradez da responsabilidade social. Nesse sentido, foi editada a Medida Provisória nº 83, de 12 de dezembro de 
2002, posteriormente convertida na Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitando às empresas reduzir a 
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, mais conhecido como Seguro contra Acidentes do Trabalho, ou 
impondo-lhes uma majoração. O dispositivo prevê que as alíquotas de 1, 2 ou 3% poderão ser reduzidas à metade ou 
duplicadas, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. 
O objetivo deste trabalho é construir uma metodologia que possibilite a implementação desse mecanismo de redução ou 
aumento da contribuição por empresa que, ao mesmo tempo, reflita a realidade da empresa em relação à segurança e 
saúde do trabalho, prescinda da notificação da empresa e tenha operacionalização automática, sem acréscimo de 
burocracia para as empresas e para a Previdência Social. 2. AntecedentesA medida não é propriamente novidade na 
legislação previdenciária. A lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, em seu art. 4º, dispunha que a empresa cujo índice de 
acidente de trabalho fosse superior à média do respectivo setor sujeitar-se-ia a uma contribuição adicional de 0,9% a 
1,8% para financiamento do respectivo seguro. 
A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (§ 3º do art. 22), possibilitava ao Ministério da Previdência Social alterar o 
enquadramento da empresa, para fins de contribuição, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. 
Essas disposições, contudo, nunca chegaram a ser implementadas, em face, sobretudo, de ausência de bases sólidas que 
pudessem aferir, com fidedignidade, a realidade ambiental da empresa.  
Em 1998, O Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, mediante a Resolução nº 1.101, de 16 de julho, aprovou 
uma sistemática para elaboração de indicadores de acidente de Trabalho, consubstanciada no documento "Metodologia 
para Avaliação e Controle dos Acidentes de Trabalho", com o objetivo de identificar os ramos de atividade econômica 
em que se verificava um nível mais elevado de riscos no ambiente de trabalho, bem como o de aperfeiçoar o 
enquadramento dos ramos de atividade econômica por grau de risco para fins de incidência de contribuição 
previdenciária. Para tanto, foram definidos três indicadores: índice freqüência, índice de gravidade e índice de custo. 
Entretanto, embora diversos exercícios tivessem sido realizados, a metodologia não chegou a ser implementada, 
sobretudo por se basear nos acidentes notificados, o que penalizaria as empresas cumpridoras da obrigação de notificar 
o acidente e beneficiaria aquelas descumpridoras dessa obrigação.3. ObjetivoA Lei 10.666, de 2003, em seu art. 10, 
prescreve que a alíquota de 1%, 2% ou 3%, por empresa, poderá ser reduzida pela metade, ou até dobrar, de acordo com 
os índices de freqüência, gravidade e custo dos acidentes de trabalho. Ou seja, empresas que investirem em prevenção 
de acidentes de trabalho poderão receber até 50% de redução dessa alíquota e, em dimensão oposta, onerar-se em até 
100%. 
Trata-se, portanto, da instituição de um fator, ora denominado Fator Acidentário Previdenciário - FAP, que é um 
multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3% correspondente ao enquadramento da empresa na classe do Código 
Nacional da Atividade Econômica - CNAE, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 
Esse multiplicador deve flutuar em um intervalo fechado contínuo de 0,5 a 2,0, considerando gravidade, freqüência e 
custo, por definição legal, e a sua estimativa é uma importante tarefa que se propõe aqui definir, bem como os 
correspondentes parâmetros.4. O Código Internacional de Doença - CID como novo ParâmetroBusca-se, com base na 
freqüência, gravidade e custo, um elemento primário que seja tipicamente imune à sonegação, não declaratório, que 
independa do desejo/poder do empregador sobre a informação do dados e seja intrinsecamente relacionado à 
incapacidade laboral, à doença ou à entidade mórbida ou registro. Algo cuja responsabilidade médica seja pessoal, 
oferecendo o menor grau de manipulação, e conseqüentemente, uma maior segurança para o gestor e a justiça. 
Diante dessas premissas, descartou-se, de imediato, como elemento primário, os registros dos acidentes do trabalho, 
informados por intermédio da CAT que, como antes afirmado, são sub-notificados, e, caso fossem utilizados, 
beneficiariam sonegadores, em detrimento das empresas que têm desenvolvido ações efetivas de proteção do 
trabalhador. 
Cabe, aqui, um parêntese em relação à sub-notificação da CAT. Embora não se tenha estimativas globais quanto aos 
acidentes não notificados, diversos estudos apontam para a sub-notificação dos acidentes, notadamente Waldvogel 
(2001), Santana et al (2003) e Conceição et al. (2003). 
A questão da sonegação da CAT é assunto complexo e demarcado por aspectos políticos, econômicos e sociais, para o 
qual nenhuma única explicação é suficiente. Dentre as principais destacam-se as seguintes: 
i) Como o acidente/doença ocupacional é considerado socialmente derrogatório, evita-se que o dado apareça nas 
estatísticas oficiais; 
ii) para que não se possa reconhecer a estabilidade no emprego de um ano de duração a partir do retorno do trabalhador; 
iii) para se ter liberdade de poder despedir o trabalhador a qualquer tempo; 
iv) para não se depositar a contribuição devida de 8% do salário, em conta do FGTS, correspondente ao período de 
afastamento;  
v) para não se reconhecer a presença de agente nocivo causador da doença do trabalho ou profissional e, para não se 
recolher a contribuição específica correspondente ao custeio da aposentadoria especial para os trabalhadores expostos 
aos mesmos agentes  
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Na busca de outro elemento primário que pudesse embasar uma nova metodologia, após a análise de dados sobre 
acidentes e doenças ocupacionais e dos seus problemas, identificou-se que, em cada processo de solicitação de 
benefício junto à Previdência Social, existe um dado requerido obrigatoriamente, que é o registro do diagnóstico do 
problema de saúde que motivou a solicitação. 
Esse diagnóstico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, é padronizado e codificado, recebendo o 
nome de Classificação Internacional de Doenças - CID, que se encontra atualmente na 10ª Revisão. Esse dado é 
preenchido pelo médico que prestou o atendimento, sendo de sua responsabilidade profissional e exigido para a 
concessão de benefício, seja ocupacional ou não.  
O CID, assim, não padece do mesmo vício da CAT, uma vez que independe da comunicação da empresa. Se o segurado 
for acometido de uma doença ou lesão e estas implicarem a incapacidade para o exercício de sua atividade, o benefício 
será concedido pela Previdência Social, independentemente de qualquer manifestação da empresa. A comunicação 
destas tão-somente influencia na caracterização da natureza da prestação - acidentária ou previdenciária (não 
acidentária). 
Desta forma, propõe-se a adoção do CID como fonte primária estatística. Nesse sentido, cumpre selecionar entre os 
benefícios da Previdência Social quais os que têm CID a eles atribuído. São eles auxilio-doença previdenciário (B31); 
aposentadoria por invalidez previdenciária (B32); auxilio-doença acidentário (B91); aposentadoria por invalidez 
acidentária (B92); pensão por morte acidentaria (B93); auxílio-acidente (B94). 
Eleito o CID como base primária para o presente trabalho, a questão que se coloca é saber se pertencer a um 
determinado segmento econômico (código CNAE) constitui fator de risco para o trabalhador apresentar uma 
determinada doença. Se sim, qual o tamanho desse risco? Como distinguir entre os benefícios com CID atribuído quais 
guardam e quais não guardam associação com o fato de o segurado pertencer a um empreendimento de um determinado 
seguimento econômico? 
O dado disponível obriga ao delineamento epidemiológico, observacional, transversal, descritivo e analítico. 
Em primeiro lugar, é necessária uma bifurcação entre os benefícios auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de um 
lado, e dos benefícios pensão por morte e auxílio-acidente, de outro. Essa bifurcação se impõe, pois, em relação aos 
últimos, a base formal dos registros previdenciários é reconhecidamente idônea para sua vinculação ocupacional. 
Quanto aos primeiros, contudo, exige-se um estudo mais acurado, cuja base é a epidemiologia, mais especificamente a 
estimativa da chamada razão de chances (RC), como medida de associação estatística, empregada como um critério 
para a definição de causalidade entre um fator (nesse caso, pertencer a um determinado CNAE) e um desfecho de saúde, 
nesse caso ter um diagnóstico clínico para o acidente ou enfermidade. Essa medida por si só não determina a 
causalidade, até porque as doenças são eventos multicausais complexos, todavia, é reconhecida como fundamental para 
a inferência causal (Hill, 1965). 
Está-se, aqui, diante de uma problemática para cujo deslinde impõe-se a aplicação da teoria das probabilidades, 
notadamente quanto ao teorema de Bayes, dentro do campo das probabilidades condicionais, lançando-se mão do 
conceito de razão de chances – RC (odds ratio - OR). 
Adotou-se a medida de associação estatística, razão de chances - RC, que satisfaz plenamente aos objetivos propostos, 
com vantagens diferenciadas de outras associações pelo fato de apresentar melhores propriedades estatísticas (Ao tempo 
que o risco relativo - RR está restrito ao evento de “sucesso”, a RC trabalha as duas possibilidades, “sucesso” e 
“fracasso”, e por isso é mais incisiva). 
Para RC > 1, tem-se que, entre os trabalhadores expostos, há mais probabilidades de adoecer do que entre os não-
expostos. Diz-se que há excesso de risco. Por exemplo: para o RC = 1,65, ter-se-ia 65% de excesso para o grupo dos 
expostos, ou que esse grupo de expostos tem 65% mais probabilidade de desenvolver determinada doença do que o 
grupo de não-expostos. Nesse caso, sugere-se a constituição de fator de risco o fato de pertencer ao grupo dos expostos. 
Ao contrário, se RC < 1, diz-se que não há fator de risco, ou simplesmente, sugere-se que há um risco diminuído do 
grupo exposto desenvolver a doença  
Já para o RC = 1, denota-se que as probabilidades em ambos os grupos são idênticas e conseqüentemente não existe 
associação entre a exposição e a doença. 
Toda vez que houver RC > 1, com 99% de confiabilidade estatística para vinculação de determinado CID a um certo 
CNAE, todos os benefícios com esse CID serão carregados para fins dos cálculos dos coeficientes adiante descritos. 
Confiabilidade estatística implica um intervalo de confiança ou uma faixa de valores de RC em que o verdadeiro valor 
deve estar com um percentual de certeza ou de confiança, valores esses não explicados pelo o acaso. Adotou-se, nesse 
trabalho, o argumento estatístico de 99% de confiança, para assegurar baixíssimo peso ao acaso. 
Portanto, eliminaram-se da computação da gravidade, custo e freqüência todos aqueles benefícios cuja RC, para um 
determinado CID, tenha ficado abaixo de 1. Ao revés, todos os benefícios cuja RC, para um determinado CID, tenha 
ficado acima de 1, foram computados para a correspondente atividade econômica. 
5. Fontes de Dados 
Os dados são oriundos das bases de dados do INSS, administrados pela Dataprev, que estão separadas em duas linhas: 
Arrecadação e Benefício. Na linha da Arrecadação, utilizam-se o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS das 
empresas, do qual se pode extrair valores de massa salarial por empresa e por CNAEclasse e os respectivos números de 
vínculos empregatícios. Na linha de Benefícios, utilizam-se o Sistema Único de Beneficio - SUB, bem como o CNIS-
trabalhador, que permitem a extração de dados relativos às espécies de benefícios, os diagnósticos clínicos pelo CID, as 
datas de cessação e inicio de benefícios, os valores de renda mensal de beneficio por empresa e por CNAE-classe. 
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Como janela para esses computadores de grande porte, utilizam-se os seguintes aplicativos para a obtenção dos dados 
para o desenvolvimento da metodologia: o Sistema de Inteligência Fiscal - SIF, como auxiliar de extração para os dados 
do CNIS, e o Sistema de Informações de Arrecadação - INFORMAR, para os dados do SUB. 
A população de referência compõe-se por todos os trabalhadores que disponham de um contrato formal de trabalho 
segurados da Previdência Social no período de 1998 a 2002. 
Entre os 95 tipos de benefícios concedidos pelo INSS, para os quais existe um código alfanumérico de três dígitos, 11 
deveriam receber um diagnóstico correspondente à CID: B21, 31, 32, 36, 56, 80, 87, 91, 92, 93, 94. Desses 11 tipos, 
excluíram-se o B21 (pensão por morte não ocupacional); B36 e B56, por não existirem mais, e o B80, por se tratar de 
auxílio maternidade, se relevância para o estudo da acidentabilidade. Restam, portanto, seis tipos (B31, B32, B91, B92, 
B93 e B94) que compõem (vide quadro 1) o perfil morbimortalidade, cuja totalização de despacho alcançou 5.795.604, 
entre 1998 e 2002, o que representa 41,73% de todos os benefícios nesse mesmo período. 
Quadro I - Resumo dos Benefícios Despachados que Compõem o Perfil de Morbimortalidade 
 
Espécie de Benefício  CID PERDIDO % PERDIDO  CID CADASTRADO TOTA L 
31:Auxilio Doença Previdenciário  758.371  18,35% 3.373.608  4.131.979
32:Aposentadoria Invalidez Previdenciária  231.979  29,33% 558.945  790.924
91:Auxilio Doença por Acidente do Trabalho 178.967  23,92% 569.225  748.192
94:Auxilio Acidente  40.889  61,45% 25.647  66.536
92:Aposent. Invalidez Acidente Trabalho  12.483  29,35% 30.051  42.534
93:Pensao por Morte Acidente do Trabalho  15.436  99,98% 3  15.439
Total B 31:32:91:92:93:94   21,36% 4.557.479  5.795.604
Total geral     4.989.381  13.864.775
 
Os CID-10 relativos a gravidez e puerpério (CID15), bem como período de perina (CID16) foram desprezadas, pois 
simplesmente nada tem a ver com morbimortalidade ocupacional. Também foram desprezados os CID 18 (achados não 
classificados em outra parte) e 20 (causa externa de morbidade e mortalidade), por não apresentarem registros). 
<!ID83219-5> 

6. Definições 
Adotou-se a definição de evento como sendo ocorrência previdenciária, ou seja, cada um dos registros de cadastramento 
de beneficio, cujo chaveamento é o Número de Beneficio - NB com 10 dígitos numéricos. Diz-se assim pelo fato de ser 
impossível repetição de NB, uma vez que um determinado segurado receba, ao longo do tempo, vários benefícios, todos 
terão NB distintos  
Foram adotadas as seguintes definições estruturantes:  
freqüência: dimensão probabilística do acidente, equivalente ao números de eventos previdenciários, em determinado 
tempo.  
gravidade: dimensão social do acidente, equivalente à idade do beneficio.  
custo: dimensão monetária do acidente, equivalente ao desembolso previdenciário, expresso em R$, reais, pago ao 
trabalhador ou dependente pelo INSS  
massa salarial: soma, em reais, dos valores salariais informados pela empresa no CNIS, via SEFIP/GFIP.  
vínculos empregatícios: soma do número de empregados com registro no CNIS informados pela empresa, via 
SEFIP/GFIP. É possível que um empregado tenha mais de um vínculo.  
Data Início do Benefício - DIB: dd/mm/aaaa, a partir da qual se inicia o direito ao recebimento do beneficio, em regra a 
partir de 15 dias da data do infortúnio ou diagnóstico médico.  
Data Cessação do Benefício - DCB: dd/mm/aaaa, a partir da qual se encerra o direito ao recebimento do beneficio, em 
regra a data da alta médica, ou da perícia médica do INSS tendente a confirma a recuperação da capacidade laboral. 
Idade: subtração da DCB pela DIB, expressa em dias, para os benefícios B 31, 32, 91,  92 e 94. Para a espécie B93, 
equivale ao número de dias que se espera de sobrevida para o trabalhador falecido na data do requerimento da pensão 
(O tempo de sobrevida é determinado a partir de tabelas do IBGE, consideradas na data do requerimento. A 
operacionalização está em curso, aguardando aprovação do CNPS). 
Renda Mensal de Beneficio - RMB: valor, em reais, que resulta de percentuais legais aplicáveis ao salário-de-beneficio 
- SB, que é, em linha geral, a média dos 80% maiores valores declarados pela empresa como salário na SEFIP/GFIP, 
contados a partir de 07/1994. Por exemplo, para auxilio doença, o RMB = 91% * SB  
7. Geração de Coeficientes de Freqüência, Gravidade e Custo  
Neste degrau, já se dispõem de todos os benefícios que devem compor a matriz epidemiológica, quais sejam, os B31, 
B32, B91 e B92, filtrados pelo critério da razão de chances, RC >1 e limite inferior do intervalo de confiança também 
maior que 1 (um).  
Assim, acompanhando o fluxo básico, conforme figura abaixo, partindo dos dados de entrada, executa-se a geração dos 
Coeficientes de Freqüência - CF, Coeficiente Gravidade - CG e Coeficiente de Custo - CC para cada um do 564 CNAE. 
Figura 1 - Fluxo Básico: Modelo Estatístico-Epidemiológico 
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Coeficiente de Freqüência (Consulta no Informar – Grupo Riscos Ocupacionais (CNAE Classe x Capítulo CID) nos 
anos de 1998 a 2002. Foram desconsiderados os Capítulos CID “{ñ class}” e “CID 10 não preenchido ou inválido”. Os 
CID-10 relativos a gravidez e puerpério (CID15), bem como período de perina (CID16) foram desprezadas, pois 
simplesmente nada tem a ver com morbimortalidade ocupacional. Também foram desprezados os CID 18 (achados não 
classificados em outra parte) e 20 (causa externa de morbidade e mortalidade), por não apresentarem registros): é a 
razão entre o número total dos benefícios B31, B32, B91, B92 e B93 e o número médio de vínculos empregatícios.  
CF = _(B31 + B32 + B91 + B93) x 1000 
média de vínculos 
Os dados referentes ao auxílio-acidente não compõem o coeficiente de freqüência, pois, necessariamente, este benefício 
é precedido de um B31 ou B91, que já estão computados. Todavia integram os coeficientes de gravidade e custo. 
Coeficiente de Gravidade (A DCB para os benefícios - ativos, ainda em gozo - é 30/04/2003, referente à data da 
extração) (Consulta no Informar - Grupo Riscos Ocupacionais (CNAE Classe x Capítulo CID) nos anos de 1998 a 2002. 
Foram desconsiderados os Capítulos CID “{ñ class}” e “CID 10 não preenchido ou inválido”, CID 18 e CID 20): é a 
razão entre a soma das idades, em dias, dos benefícios B31, B32, B91 e B92, B93 e B94 pela quantidade de dias 
potencialmente trabalhados, obtido a partir do produto do número médio de vinculo empregatício pela constante 365,25. 
CG = (B31 + B32 + B91 + B92 + B93 + B94) x 1000  
vínculos médio x 365,25 
Coeficiente de Custo : é a razão entre os valores desembolsados (Calculado de seguinte forma: (RMB R$ / 30) * idade 
obtida na gravidade) pelo o INSS para pagamentos dos benefícios e o valor médio potencialmente arrecadado 
(Calculado de seguinte forma: Massa salarial R$ * alíquota 1,2 ou 3 %) relativo ao SAT, declarados em GFIP pelas 
empresas. 
CC = valor pago pelo INSS 
valor potencialmente arrecadado pelo INSS 
O Valor pago pelo INSS corresponde à soma, em reais, das rendas mensais dos benefícios, dividida por 30 dias, e 
multiplicada pela idade do beneficio. 
Valor potencialmente arrecadado pelo INSS corresponde à soma, em reais, dos produtos mensais da respectiva massa 
salarial pela alíquota de SAT correlata. 
Os coeficientes apresentam amplitudes bem distintas e, por isso, necessita-se, para fins de comparabilidade desses entre 
empresas e entre CNAE, que se faça padronização. Trabalha-se com o conceito de variável padronizada (SPIEGEL, 
1979)  
 

 
 
, onde x é o valor do coeficiente, 

 
é a média desses coeficientes e ⌠ é o desvio padrão. 
Esses coeficientes padronizados são dispostos em uma matriz com quatro colunas e 564 CNAE-classe, a partir da qual 
se processa os agrupamentos por conglomeração - clusterização.  
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8. Geração dos 3 Agrupamentos de Risco - leve 1%, médio 2% e grave 3% - por CNAE 
O primeiro passo para a atribuição de um fator acidentário para a empresa é a revisão do enquadramento da empresa, 
por código CNAE, para fins da contribuição de 1%, 2% ou 3%, previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência 
Social - RPS. 
Nesse sentido, por determinação legal, cada CNAE constitui um grupo homogêneo de risco que deverá receber as 
alíquotas de 1%, 2% ou 3%. Parte-se para conglomeração em três grupos por intermédio da Técnica Multivariada de 
Análise de Conglomerados, com fixação em 3 nuvens de pontos, clusters. Para a nuvem mais próxima da origem 
cartesiana, risco leve; para a mais distante, risco grave e para a intermediária, grau médio. A adoção dessa técnica 
preconiza a utilização de software estatístico adequado. 
9. Geração do Fator Acidentário Previdenciário – FAP  
O que se busca com o Fator Acidentário Previdenciário - FAP é, dentro dos diversos grupos de CNAE, a redução de até 
50% ou a ampliação de até 100% das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, para cada uma das empresas ativas no Brasil. 
Nesse sentido, procede-se à discriminação por distanciamento de coordenadas (tridimensionais) em um mesmo CNAE. 
O procedimento consiste, para cada CNAE, em padronizar os dados de cada uma das três dimensões (coeficientes de 
freqüência, gravidade e custo), e em seguida, atribuir o fator máximo 2,000 àquelas empresas cuja soma das 
coordenadas for superior a 6 positivo, inclusive, e atribuir o fator mínimo 0,500 àquelas cuja soma resultar inferior a 6 
negativo, inclusive. Para as empresas cuja soma dos valores padronizados esteja compreendida no intervalo [-6; 6], 
adotar-se-á procedimento de interpolação que assegurará ao ponto de origem, (0; 0; 0), o fator 1. 
10. Periodicidade e divulgação dos resultados  
A periodicidade de cálculo dos coeficientes será anual, para fins do FAP, ou de dois em dois anos para fins da revisão 
do Anexo do V do RPS. 
 

C I R C U L A R E S    

45. CIRCULAR N.º 321, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO DIA 20 DE MAIO DE 2004. (DOU 25.5.2004, Seção 1, 
pp. 28-34). Estabelece procedimentos pertinentes aos recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições 
Sociais. 

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036/90, de 11/05/1990, e de 
acordo com o Regulamento consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 08/11/1990 e alterado pelo 
Decreto nº 1.522/95, de 13/06/1995, em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 11/03/1995, dispõe sobre os 
procedimentos pertinentes aos recolhimentos ao FGTS, Rescisórios bem como das Contribuições Sociais de que trata a 
Lei Complementar nº 110/01, de 29/06/2001 e os Decretos nº 3.913/01 e 3.914/01, de 11/09/2001. 
1 - DO RECOLHIMENTO AO FGTS 
1.1 Os recolhimentos ao FGTS, devem ser efetuados utilizando-se da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social - GFIP, da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social - GRFC, da Guia de 
Regularização de Débitos do FGTS - GRDE ou do Documento Específico de Recolhimento do FGTS - DERF. 
2 - DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
2.1 Para prestar informações ao FGTS e à Previdência Social, bem como para a geração da guia de recolhimento GFIP, 
a empresa deverá utilizar obrigatoriamente o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social - SEFIP. 
2.1.1 - O SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela CAIXA por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os 
dados cadastrais e financeiros da empresa e trabalhadores que permitirá a geração da GFIP e do arquivo de informações, 
a serem repassados ao FGTS e à Previdência Social. 
2.2 - Conforme Portaria Interministerial 326/00, de 19/01/2000, do Ministério da Previdência e Assistência Social e do 
Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da competência Agosto/2000, o empregador está obrigado a 
recolher/apresentar a GFIP em quando se tratar de depósito recursal - código 418 ou recolhimento para empregado 
doméstico. 
2.2.1 - Sempre que houver atualização do aplicativo SEFIP, a CAIXA publicará no Diário Oficial da União - D.O.U. 
“Comunicado” informando que a nova versão encontra-se disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e do MPS 
(www.previdenciasocial.gov.br) , para captura pelo empregador.  
3 - DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES VIA INTERNET 
3.1 - A CAIXA desenvolveu um Canal de relacionamento eletrônico, denominado CONECTIVIDADE SOCIAL, para 
troca de arquivos e mensagens por meio da Rede Mundial de Computadores - Internet, para uso gratuito por todas as 
empresas ou equiparadas que estão obrigadas a recolher o FGTS e/ou a prestar informações ao FGTS e à Previdência 
Social. 
3.2 - Por intermédio da Portaria Interministerial 116/2004, de 10/02/2004, o Ministério da Previdência e Assistência 
Social e o Ministério do Trabalho e Emprego, estabeleceram a obrigatoriedade da certificação eletrônica para utilização 
do canal Conectividade Social, devendo todas as empresas, observando o cronograma abaixo, estarem certificadas até 
11/07/2004. 
EMPRESAS COM MAIS DE 5 EMPREGADOS EMPRESAS COM ATÉ 5 EMPREGADOS 
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3.2.1 - Uma vez certificadas, as empresas deverão utilizar o canal CONECTIVIDADE SOCIAL para envio das 
informações referentes a GFIP, via Internet. 
3.3 - A partir de novembro de 2004, os arquivos gerados pelo SEFIP deverão, obrigatoriamente, ser transmitidos, por 
meio da Internet, mediante o uso do CONECTIVIDADE SOCIAL. 
4 - DA GFIP 
4.1 - Para realização dos recolhimentos nas contas tituladas pelos trabalhadores, vinculadas ao FGTS, de que tratam as 
Leis n.º 8.036/90, 9.601/98 e 10.097/00, das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n.º 110/01, bem 
como a prestação de informações à Previdência Social, de que trata a Lei nº 9.528/97, o empregador/contribuinte deve 
utilizar, obrigatoriamente, a GFIP. 
4.1.1 - A GFIP pode ser apresentada sob três formas: 
- GFIP - emitida pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP; 
- GFIP avulsa (uso exclusivo para empregadores domésticos e depósitos recursais) e;  
- GFIP pré-impressa (uso exclusivo para empregadores domésticos). 
4.1.2 - A GFIP será aceita pela CAIXA e pela rede bancária conveniada se apresentada em uma das formas acima 
mencionadas, não sendo acatáveis quaisquer outras formas de geração, ainda que tenham semelhança com os modelos 
oficiais. 
4.1.3 - Para fins de quitação da GFIP, o empregador/contribuinte deve apresentá-la em 2 (duas) vias, cuja destinação 
será: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO; 
- 2ª VIA - EMPREGADOR/CONTRIBUINTE. 
4.1.3.1 - Compete ao empregador/contribuinte, para fins de controle e fiscalização, manter em arquivo, pelo prazo legal, 
conforme previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11/05/1990, o comprovante de quitação da GFIP e o arquivo 
SEFIP. 
4.1.4 - Cada GFIP deve conter apenas uma competência. 
4.1.5 - Na ausência do oportuno recolhimento, o empregador deverá prestar informações ao FGTS e à Previdência 
Social, 

utilizando um dos códigos declaratórios do SEFIP, conforme item 4.2.10 desta Circular, o que corresponde a uma 
confissão de dívida dos valores dela decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa junto à CAIXA 
e ao INSS. 
4.1.5.1 - Para Empregador Doméstico, fica dispensada a entrega de GFIP Declaratória. 
4.2 - DA GFIP EM MEIO MAGNÉTICO 
4.2.1 - Para o recolhimento/apresentação da GFIP em meio magnético, o empregador/contribuinte deve obter o 
Aplicativo (SEFIP), bem como se orientar pelo “Manual da GFIP para Usuários do SEFIP”, disponíveis nos “sites”: 
- da CAIXA (www.caixa.gov.br ); e do MPS (www.previdenciasocial.gov.br ). 

EMPRESAS CRONOGRAMA  EMPRESAS CRONOGRAMA 
A, B 16/02/2004 a 29/02/2004  A, B 17/05/2004 a 23/05/2004 
C 01/03/2004 a 14/03/2004  C 24/05/2004 a 30/05/2004 
D, E 15/03/2004 a 21/03/2004  D, E, F, G 31/05/2004 a 06/06/2004 
F, G, H 22/03/2004 a 28/03/2004  H, I, J,K 07/06/2004 a 13/06/2004 
I, J 29/03/2004 a 04/04/2004  L, M 14/06/2004 a 20/06/2004 
K, L, M 05/04/2004 a 18/04/2004  N, O, P, Q, R 21/06/2004 a 27/06/2004 
N, O, P 19/04/2004 a 25/04/2004  S, T 28/06/2004 a 04/07/2004 

Q, R, S, T 26/04/2004 a 09/05/2004  Demais 
Empresas 05/07/2004 a 11/07/2004 

Demais 
Empresas 10/05/2004 a 16/05/2004 
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O arquivo gerado pelo programa SEFIP, deverá ser transmitido por meio da Internet, utilizando-se do Conectividade 
Social, disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br ), ou, alternativamente até outubro de 2004, ser entregue em 
disquete nas Agências Bancárias conveniadas, por ocasião da entrega e/ou quitação da respectiva GFIP. 
4.2.2 - A apropriação dos valores recolhidos pelo empregador ao FGTS, em contas individuais de seus empregados, 
somente será acatada quando o arquivo de individualização gerado pelo programa SEFIP for processado pela CAIXA e 
houver a confirmação da quitação da GFIP. 
4.2.2.1 - A empresa se responsabilizará pelo imediato envio/ entrega de novo arquivo magnético, caso observe ou seja 
comunicada pela CAIXA, quanto ao não processamento do arquivo enviado/entregue anteriormente. 
4.2.3 - O recolhimento do FGTS somente será acatado pela rede bancária conveniada se a GFIP gerada pelo SEFIP 
estiver dentro da data de validade, expressa no documento, e acompanhada do protocolo de envio do arquivo 
magnético, via Conectividade Social, ou do disquete correspondente à respectiva GFIP. 
4.2.4 - Os registros constantes nos arquivos magnéticos não necessitam da reprodução concomitante em meio papel, 
devendo, porém, o empregador/contribuinte preservar seus arquivos pelo prazo legal, conforme previsto no art. 23, § 5º, 
da Lei nº 8.036, de 11/05/1990, para fins de fiscalização que, quando solicitados, devem ser apresentados na forma 
admitida pela fiscalização. 
4.2.5 - Os disquetes referentes ao recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social entregues pelos 
empregadores/contribuintes, após tratamento das informações pela CAIXA, serão inutilizados. 
4.2.6 - Quando o arquivo SEFIP, referente a GFIP declaratória, for transmitido via Conectividade Social, o 
comprovante de envio é o protocolo gerado pela transmissão e deve ser mantido em arquivo para fins de controle e 
fiscalização. 
4.2.6.1 - Neste caso, não é necessário o comparecimento da empresa nas agências da CAIXA ou dos bancos 
conveniados.  
4.2.7 - Caso o arquivo SEFIP referente a GFIP declaratória seja entregue em disquete, deve ser apresentada uma via da 
GFIP, devendo a CAIXA e/ou o banco conveniado, obrigatoriamente, apor o carimbo Norma de Execução CSA/CIEF 
nº 001/90 na GFIP, atestando o recebimento do disquete, devolvendo-a ao empregador como comprovante de entrega. 
4.2.7.1 - A via da GFIP com o carimbo de recebimento comprova que o disquete foi entregue, porém a apropriação dos 
dados será considerada efetivada quando o arquivo gerado pelo programa SEFIP for processado pela CAIXA. 
4.2.8 - Em se tratando de GFIP declaratória de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e 
FGTS (código de recolhimento 906), será dispensada a entrega da GFIP referente às competências subseqüentes, até a 
ocorrência de fatos determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador de contribuição previdenciária. 
4.2.9 - Categorias de empregados previstas no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
 
CÓDIGO CATEGORIA 
01  Empregado. 
02  Trabalhador avulso. 
03  Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS. 
04  Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado - Lei n° 9.601/98, com as alterações da 

Medida Provisória n° 2.164-41, de 24/08/2001. 
05  Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS - Lei nº 8.036/90, art. 16. 
06  Empregado doméstico. 
07  Menor aprendiz - Lei n°10.097/2000. 
11  Contribuinte individual - Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 
12  Demais agentes públicos. 
13  Contribuinte individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, 

com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção. 
14  Contribuinte individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, 

com contribuição sobre salário-base. 
15  Contribuinte individual - Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração. 
16  Contribuinte individual - Transportador autônomo, com contribuição sobre saláriobase. 
17  Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de 

trabalho. 
18  Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços a empresas contratantes da 

cooperativa de trabalho. 
19  Agente Político. 
20  Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão e, Servidor Público ocupante de cargo 

temporário. 
21  Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e 

Conselho de Contas. 
22  Contribuinte individual - contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por 

produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras. 
23  Contribuinte individual - transportador autônomo contratado por outro contribuinte individual equiparado 
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à empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira 
estrangeiras. 

24  Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a entidade beneficente de assistência social isenta 
da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho. 

25  Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços a entidade beneficente de 
assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho. 

 
os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 
9.601/98) Aviso prévio indenizado Despedida indireta 
 
4.2.10 - Códigos de recolhimento/declaração previstos no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
 
 
CÓDIGO  SITUAÇÃO 
115  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso). 
130  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em 

atraso). 
145  Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA. 
150  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão 

de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário - Lei nº 6.019/74, em relação aos empregados cedidos, ou 
de obra de construção civil - empreitada parcial (no prazo ou em atraso). 

155  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil - empreitada total ou 
obra própria (no prazo ou em atraso). 

307  Recolhimento de Parcelamento FGTS. 
317  Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços. 
327  Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999. 
337  Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999 de empresas 

com tomador de serviços. 
345  Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA de Parcelamento contratado segundo resolução 

CCFGTS 325/99. 
418  Recolhimento recursal para o FGTS; 
604  Recolhimento ao FGTS de entidades com fins filantrópicos - Decreto-Lei n° 194, de 24/02/1967 

(competências anteriores a 10/1989); 
608  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativo a dirigente sindical (no prazo ou em 

atraso). 
640  Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988). 
650  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativo a dissídio coletivo, reclamatória 

trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso). 
660  Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação 

perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso). 
903  Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical; do valor pago pela Justiça do 

Trabalho a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados 
magistrados, sobre os quais não incide FGTS. 

904  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo, reclamatória 
trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia. 

905 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS. 
906  Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS (GFIP 

Sem Movimento). 
907  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-

de-obra e empresa de trabalho temporário - Lei nº 6.019/74, em relação aos empregados cedidos, ou de obra 
de construção civil - empreitada parcial. 

908  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil - empreitada total ou obra 
própria. 

909  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso. 
910  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical. 
9 11  Declaração para a Previdência Social de Cooperativa de Trabalho relativa aos contribuintes individuais 

cooperados. 
 
 
4.2.10.1 Os códigos de recolhimento 418 e 604, estão contemplados somente na versão SEFIP Plataforma Gráfica. 
4.2.11 - Códigos de movimentação previstos no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
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  CÓDIGO  SITUAÇÃO 
H  Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador. 
I1  Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo. 
I2 Rescisão por culpa recíproca ou força maior. 
I3  escisão por término do contrato a termo. 
I4  Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador. 
J  Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. 
K Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de empregado 

não optante, com menos de um ano de serviço. 
L  Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho. 
M  Mudança de regime estatutário. 
N1  Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa. 
N2  Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que 

tenha havido rescisão de contrato de trabalho. 
O1  Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período superior a 15 dias. 
O2  Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de trabalho. 
O3  Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias. 
P1  Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias. 
P2  Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação 

do afastamento anterior. 
P3  Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias. 
Q1  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias). 
Q2  Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade. 
Q3  Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso. 
Q4  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 

criança até 1 (um) ano de idade (120 dias). 
Q5  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 

criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade (60 dias). 
Q6  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 

criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade (30 dias). 
R  Afastamento temporário para prestar serviço militar. 
S2  Falecimento. 
S3  Falecimento motivado por acidente de trabalho. 
U1  Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade sem continuidade de vínculo empregatício. 
U2  Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade com continuidade de vínculo empregatício. 
U3  Aposentadoria por invalidez. 
W  Afastamento temporário para exercício de mandato sindical. 
X Licença sem vencimentos. 
Y  Outros motivos de afastamento temporário. 
Z1  Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade. 
Z2  Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho. 
Z3  Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de trabalho. 
Z4  Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar. 
Z5  Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença. 
Z6 Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período igual ou inferior a 15 

dias. 
 
4.2.11.1 Nos casos de movimentação temporária, entende-se como data de afastamento o dia imediatamente anterior ao 
do efetivo afastamento e, como data de retorno o último dia do afastamento. 
4.2.11.2 Nos casos de movimentação definitiva (rescisão, falecimento e aposentadoria sem continuidade de vínculo), 
entende-se como data de afastamento o último dia trabalhado. 
4.3 - DA GFIP AVULSA 
4.3.1 - A GFIP avulsa pode ser utilizada alternativamente a GFIP em meio magnético para o recolhimento dos depósitos 
para fins de recurso (item 10), nos termos do art. 899 da CLT e/ou para recolhimento relativo a empregado doméstico, 
nos termos da Lei 5.859/72, com redação dada pela Lei n.º 10.208/01, de 23/03/2001. Está disponível no comércio para 
total preenchimento pelo empregador e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br ) com os formulários parcialmente 
preenchidos. 
4.3.1.1 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GFIP AVULSA CAMPO 00 - PARA USO DA CAIXA 
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Não Preencher 
CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
Para utilização pelas agências da CAIXA e dos bancos conveniados. 
CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME DO EMPREGADOR 
Indicar a denominação social do empregador. 
Tratando-se de empregado doméstico, indicar o nome da pessoa física empregadora. 
CAMPO 03 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
Informar nome de pessoa e telefone para contato. 
CAMPO 04 - CNPJ/CEI 
Informar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o número do CEI. 
CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
Informar o endereço do empregador. 
CAMPO 10 - FPAS 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 868. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, não preencher. 
CAMPO 11 - CÓDIGO TERCEIROS 
Não preencher. 
CAMPO 12 - SIMPLES 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 1. 
No caso de recolhimento de depósito recursal, não preencher. 
CAMPO 13 - ALÍQUOTA SAT 
Não Preencher. 
CAMPO 14 - CNAE 
Informar o código CNAE FISCAL. 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
A tabela de códigos CNAE FISCAL pode ser consultada na internet no site (www.cnae.ibge.gov.br). 
CAMPO 15 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
Não preencher 
CAMPO 16 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL) 
Não preencher 
CAMPO 17 - VALOR DEVIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Informar o valor total da contribuição devida à Previdência Social, no mês de competência, assim considerado: 
a) o somatório da contribuição descontada do empregado doméstico; 
b) a contribuição do empregador;  
c) quando houver, informar também neste campo o valor da contribuição relativa ao 13º salário, inclusive aquele havido 
em razão de rescisão de contrato de trabalho por parte do empregado doméstico ou do empregador, ou em face de 
aposentadoria ou falecimento.  
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, não preencher. 
CAMPO 18 - CONTRIB. DESCONTADA EMPREGADO 
Informar o valor total da contribuição para a Previdência Social descontada da remuneração dos empregados 
domésticos no mês de competência. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, não preencher. 
CAMPO 19 - VALOR SALÁRIO-FAMÍLIA 
Não Preencher 
CAMPO 20 - COMERC. DE PRODUÇÃO RURAL 
Não Preencher 
CAMPO 21 - RECEITA EVENTO DESP./PATROCÍNIO 
Não Preencher 
CAMPO 22 - COMPENSAÇÃO PREV. SOCIAL 
Não Preencher 
CAMPO 23 - SOMATÓRIO (17+18+19+20+21+22) 
Informar o resultado da soma dos valores constantes nos campos 17 e 18. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, não preencher. 
CAMPO 24 - COMPETÊNCIA MÊS/ANO 
Preencher, no formato MM/AAAA, indicando o mês/ano  a que se refere o recolhimento para o FGTS e/ou informações 
à Previdência Social. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, informar o mês/ano em que está sendo efetuado o 
recolhimento. 
CAMPO 25 - CÓDIGO RECOLHIMENTO 
Indicar um dos códigos abaixo, conforme a situação: 
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CÓDIGO  SITUAÇÃO 
115  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso). 
418  Recolhimento de depósito recursal para o FGTS. 
 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 115. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, informar o código 418. 
CAMPO 26 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
Para o recolhimento de depósito recursal deve ser preenchido com o número do processo e conter a identificação do 
juízo correspondente. 
CAMPO 27 - Nº PIS-PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador.  
Para o empregado doméstico não inscrito no PIS-PASEP, deverá ser informado o número de inscrição na condição de 
Contribuinte Individual - CI, da Previdência Social. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418 , na impossibilidade de cadastramento do número do 
PIS/PASEP do trabalhador ou àqueles cujas relações trabalhistas tenham se encerrado anteriormente a 01/01/1972, 
excepcionalmente, pode ser indicado o número do Processo/Juízo. 
CAMPO 28 - ADMISSÃO (DATA) 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do empregado, inclusive daqueles afastados para prestar 
serviço militar obrigatório. 
Para o empregado doméstico, deve ser informada logo abaixo da data de admissão, a data em que o empregador 
doméstico optou pela inclusão desse trabalhador no Sistema do FGTS e, caso essa data seja diferente da data de 
admissão, não pode ser anterior a 01/03/2000. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, a data é opcional, se não informada será atribuída a data 
do recolhimento. 
CAMPO 29 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE)  
Informar o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do trabalhador. 
CAMPO 30 - CAT. 
Informar, de acordo com a categoria do trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 
 
CÓDIGO  CATEGORIA 
01  Empregado. 
06  Empregado doméstico. 

 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, informar o código 01. 
Tratando-se de empregado doméstico, informar o código 06.  
CAMPO 31 - REMUNERAÇÃO (SEM PARCELA DO 13º SALÁRIO) 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, informar o valor devido a esse título. 
Quando se tratar de empregado doméstico, informar o valor integral da remuneração paga ou devida a cada trabalhador 
na competência correspondente, excluindo a parcela do 13º Salário, de acordo com as situações abaixo: 
a) Quando afastado para prestar o serviço militar obrigatório:  
- valor da remuneração mensal; 
- férias e 1/3 constitucional, quando for o caso. 
b) Durante o período de afastamento por motivo de acidente de trabalho ou licença-maternidade, informar a 
remuneração mensal integral a que o trabalhador teria direito se estivesse trabalhando, inclusive nos meses de 
afastamento e retorno. 
c) Tratando-se de auxílio-doença, observar as seguintes orientações: 
- no mês de afastamento, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados, acrescida da 
remuneração referente aos 15 (quinze) dias iniciais de afastamento;  
- se o período total ultrapassar o mês de afastamento, a remuneração correspondente aos dias excedentes, deve ser 
informada na GFIP do mês seguinte; 
- no mês de retorno, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados; 
- se o auxílio-doença for prorrogado pela mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da cessação do 
benefício anterior, informar no mês do novo afastamento apenas a remuneração correspondente aos dias efetivamente 
trabalhados. 
d) A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que elas se referem, mesmo quando 
pagas antecipadamente, na forma da legislação trabalhista. 
CAMPO 32 - REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO (SOMENTE PARCELA DO 13ºSALÁRIO) 
Informar o valor correspondente à parcela do 13º salário paga ou devida aos empregados domésticos no mês de 
competência. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, não preencher. 
CAMPO 33 - OCOR. 
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Tratando-se de empregado doméstico deixar em branco ou preencher com código de ocorrência 05 para trabalhadores 
com múltiplos vínculos empregatícios. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418, não preencher. 
CAMPO 34 - NOME DO TRABALHADOR 
Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitindo os títulos e patentes. 
Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome, o sobrenome e abreviar os nomes intermediários 
utilizando a primeira letra. 
Tratando-se de recolhimento de depósito recursal, código 418: 
- No caso de Sindicato, Federação ou Confederação, atuando como substituto processual, informar o nome/razão social 
da entidade. 
- Tratando-se de ação conjunta, informar o nome de um dos reclamantes seguido da expressão “E OUTROS”, 
preservando a mesma disposição do processo. 
CAMPO 35 - MOVIMENTAÇÃO/DATA/CÓDIGO 
Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno, quando for o caso, no 
formato DD/MM/AAAA, nas situações discriminadas no quadro apresentado no item 4.2.11. 
Nos casos de movimentação temporária, entende-se como data de afastamento o dia imediatamente anterior ao do 
efetivo afastamento e, como data de retorno o último dia do afastamento. 
Nos casos de movimentação definitiva (rescisão, falecimento e aposentadoria sem continuidade de vínculo), entende-se 
como data de afastamento o último dia trabalhado. 
Ocorrendo mais de uma movimentação dentro do mês, em relação ao mesmo trabalhador, utilizar tantas linhas quantas 
forem necessárias. 
Todas as movimentações devem ser informadas com os respectivos códigos e datas, identificando o trabalhador em 
todas as linhas utilizadas. 
Quando ocorrer afastamento que abranja duas ou mais competências, a data e o código de movimentação devem ser 
informados apenas na GFIP da competência do início do afastamento. 
A remuneração, entretanto, deve ser registrada apenas na primeira linha, independentemente do número de 
movimentações. 
CAMPO 36 - NASCIMENTO (DATA) 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
O preenchimento deste campo é obrigatório para empregado doméstico (categoria 6). 
CAMPO 37 - SOMATÓRIO (CAMPO 31) 
Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 31 da respectiva guia. 
CAMPO 38 - SOMATÓRIO (CAMPO 32) 
Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 32 da respectiva guia. 
CAMPO 39 - SOMA 
Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 33 da respectiva guia. 
CAMPO 40 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 1, 2, 3, 5 e 6) 
Informar o somatório dos valores relativos à remuneração e à parcela do 13º salário dos trabalhadores. 
CAMPO 41 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 4)  
Não Preencher 
CAMPO 42 - TOTAL A RECOLHER FGTS 
No prazo: 
- aplicar 8%(oito por cento) sobre o valor informado no campo 40. 
Em atraso: 
- aplicar sobre o valor informado no campo 40, o índice de atualização publicado mensalmente pela CAIXA, em Edital, 
correspondente à competência na data do recolhimento. 
- Informar neste campo o valor obtido pela aplicação do índice de atualização. 
Depósito recursal: 
- informar o mesmo valor indicado no campo 37. 
LOCAL E DATA 
Informar a cidade e a data. 
ASSINATURA 
Assinatura do empregador ou de seu representante legal. 
4.4 - DA GFIP PRÉ-IMPRESSA 
4.4.1 - Utilizada exclusivamente para recolhimento do FGTS aos empregados domésticos, cadastrados nos sistemas da 
CAIXA. 
4.4.1.1 - A GFIP pré-impressa facultará o cadastramento de novos trabalhadores. Excedido o espaço disponível, deverá 
ser utilizada a GFIP avulsa. 
4.4.2 - Para preenchimento da GFIP pré-impressa, deve-se observar as instruções de preenchimento da GFIP avulsa, no 
que couber. 
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4.4.3 - Este formulário é encaminhado pela CAIXA, mensalmente, em uma via, para o endereço do empregador 
cadastrado no FGTS e a sua emissão constitui, tão somente, mera liberalidade da CAIXA na qualidade de Agente 
Operador do FGTS. 
4.4.4 - O empregador deve conferir os dados constantes na guia, corrigindo-os, se necessário, utilizando-se dos 
formulários de alterações cadastrais RDE (Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS) e/ou RDT (Retificação 
de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS), conforme instruções contidas no Manual dos Formulários Retificadores, 
disponível nas agências da CAIXA e nos sites www.caixa.gov.br e www.previdenciasocial.gov.br, sob pena de, pela 
inobservância, ficar sujeito a eventuais ônus previstos na legislação vigente. 
4.4.5 - Caso a GFIP pré-impressa não seja recepcionada até o último dia do mês da competência, o empregador 
doméstico deve efetuar o recolhimento do FGTS e prestar informações à Previdência Social utilizando-se de GFIP 
avulsa, ou GFIP em meio magnético.  
4.4.6 - A opção pela apresentação da GFIP em meio magnético determina o cancelamento do envio da GFIP pré-
impressa ao empregador. 
5 - DA GRFC 
5.1 - É utilizada para os recolhimentos das importâncias de que trata o artigo 18, da Lei nº 8.036/90, com redação dada 
pela Lei nº 9.491/97, relativos à multa rescisória, aviso prévio indenizado, quando for o caso, aos depósitos do FGTS do 
mês da rescisão e do  mês imediatamente anterior, caso ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das contribuições 
sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/01, quando devida. 
5.2 - A GRFC pode ser apresentada nas formas abaixo:  
- GRFC - CS/E (Conectividade Social Empregador) – formulário gerado a partir da solicitação do empregador, via 
internet. 
- GRFC pré-impressa pela CAIXA, contém os dados relativos à identificação do empregador e do trabalhador no 
cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e contribuição social, 
quando for o caso, contemplando a informação da Maior Competência processada; 
- GRFC avulsa - formulário disponível no comércio e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br ), para preenchimento 
integral dos campos pelo empregador; 
5.2.1 - A GRFC será aceita pela CAIXA e pela rede bancária conveniada quando apresentada em uma das formas 
citadas, ou quando guardar estrita semelhança com o modelo/formulário avulso. 
5.3 - Para fins de quitação da GRFC, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, cuja destinação será a seguinte: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
- 2ª VIA - EMPREGADOR 
5.3.1 - Ao empregador compete entregar ao trabalhador uma cópia da GRFC quitada, mantendo sua via em arquivo, 
pelo prazo legal, para fins de controle e fiscalização. 
5.4 - Para as demissões sem justa causa e por culpa recíproca ou força maior, ocorrida a partir de 01 de maio de 2002, 
referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, deverá ser 
incluído na base de cálculo para a multa rescisória, o complemento de atualização monetária de que trata a Lei 
Complementar nº 110/01, de 29/06/2001. 
5.4.1 - Referidos complementos somente integrarão a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador tenha 
formalizado o Termo de Adesão, nos termos da Lei Complementar nº 110/01, até 30 de dezembro de 2003. 
5.4.1.1 - Para tanto, a empresa fica responsável pela confirmação dessas informações dirigindo-se a uma agência da 
CAIXA, munida de solicitação formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão 
social e CNPJ/CEI) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP e data de admissão). 
5.4.2 - O fornecimento do extrato com as informações relativas ao complemento de atualização monetária ocorrerá em 
até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA. 
5.4.3 - As empresas que solicitam o arquivo retorno através do Conectividade Social Empregador, com a posição do 
saldo para fins rescisórios, deverão, da mesma forma, buscar informações junto à CAIXA sobre o complemento em 
questão, antes de promover os cálculos devidos a título de multa rescisória, pois tais valores não estão incluídos nesse 
saldo. 
5.4.4 - Só será devida a inclusão dos valores do complemento para fins da base de cálculo para multa rescisória, caso os 
mesmos se referirem ao contrato de trabalho que está sendo rescindido. 
5.5 - DA GRFC CS/E (Conectividade Social Empregador) 
5.5.1 - Para as empresas que são certificadas para uso do Conectividade Social, acessando o CS/E, é possível a geração 
da GRFC imediatamente após a efetivação da comunicação de movimentação do trabalhador via “Internet”. 
5.5.2 - Para a geração da GRFC é exigido o preenchimento do endereço do empregador, data de nascimento do 
trabalhador e local de recolhimento. 
5.5.2.1 - Para o cálculo da multa rescisória é exigido o preenchimento dos campos “Código de Saque”, “Código de 
Movimentação”, “Data de Movimentação”, “Aviso Prévio”, “Data de Quitação” e “Cód. Simples”.  
5.5.2.2 - Após a confirmação dos dados da GRFC deve-se imprimir ou efetuar o “download” da guia e adotar os demais 
procedimentos e orientações aplicáveis à GRFC pré-impressa. 
5.6 - DA GRFC PRÉ-IMPRESSA 
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5.6.1 - A CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, por mera liberalidade, emite a GRFC pré-impressa, 
contendo os dados de identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta 
vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e a informação da maior competência processada. 
5.6.2 - Para sua obtenção, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em 
duas vias, onde conste os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde 
são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no 
FGTS). 
5.6.3 - O empregador deve conferir todos os dados constantes da GRFC, atentando para a data em que o saldo para fins 
rescisórios está atualizado, acrescentando os depósitos, atualizações devidas e o complemento de atualização monetária 
de que trata a Lei Complementar nº 110/01 de 29/06/2001, quando for o caso, conforme item 5.4 e subitens. 
5.6.3.1 - Constatando a existência de dado cadastral incorreto na GRFC pré-impressa, o empregador deve corrigi-lo 
utilizando-se dos formulários de alterações cadastrais RDE (Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS) e/ou 
RDT (Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS), conforme instruções contidas no Manual dos Formulários 
Retificadores, disponível nas agências da CAIXA e nos sites www.caixa.gov.br e www.previdenciasocial.gov.br, 
conforme o caso, entregando-o a uma agência da CAIXA e solicitando nova emissão da guia após a correção. 
5.6.3.2 - Será de responsabilidade do empregador a inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado 
pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do 
trabalhador, recolhimento a menor ou ausência de recolhimento, bem como não incluir os valores correspondentes ao 
complemento de que trata a LC 110/2001. 
5.6.4 - O fornecimento da GRFC pré-impressa ocorre em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do 
protocolo da solicitação na CAIXA. 
5.6.5 - A GRFC pré-impressa é fornecida em uma via, ficando a cargo do empregador a sua fiel reprodução para 
compor o conjunto de 02 (duas) vias, necessário à efetivação do recolhimento.  
5.6.5.1 - Sua disponibilização não a torna formulário de uso obrigatório ou exclusivo para a efetivação dos 
recolhimentos rescisórios do FGTS. 
5.6.6 - Para completar o preenchimento da GRFC pré-impressa, o empregador deve observar as instruções de 
preenchimento da GRFC, item 5.8, no que couber. 
5.7 - DA GRFC AVULSA 
5.7.1 - Disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br ) e também no comércio local, para preenchimento integral 
pelo empregador. 
5.8 - DO PREENCHIMENTO DA GRFC 
5.8.1 - O preenchimento da GRFC é de inteira responsabilidade do empregador, que deve observar procedimentos 
adiante indicados. 
CAMPO 00 - PARA USO DA CAIXA 
Não Preencher 
CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
Para utilização pelas agências da CAIXA e bancos conveniados. 
CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME 
Indicar a denominação social/nome do empregador. Tratando-se de trabalhador cedido, informar o nome do órgão de 
origem. 
CAMPO 03 - CNPJ/CEI 
Indicar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. Tratando-se de trabalhador cedido, indicar o número do 
CNPJ/CEI do órgão de origem e sendo empregador doméstico, deve ser informado o CEI do empregador. 
CAMPO 04 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
Informar nome da pessoa e telefone para contato. 
CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
Informar o endereço do empregador. 
CAMPO 10 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço indicado no campo 11, ou matrícula CEI da obra de construção civil, 
conforme o caso. Tratando-se de empregador doméstico, não preencher. 
CAMPO 11 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL)  
O cedente de mão-de-obra deve informar a razão/denominação social do tomador de serviço. 
No caso de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão ou empregador requisitante. Tratando-se de empregador 
doméstico, não preencher. 
CAMPO 12 - FPAS 
Informar o código referente à atividade econômica principal do empregador. Tratando-se de empregador doméstico, 
informar o código 868. 
CAMPO 13 - SIMPLES 
Informar se o empregador é ou não optante pelo SIMPLES, mediante uso de um dos seguintes códigos: 
1 não optante; 
2 optante - faturamento anual até R$ 1.200.000,00; 
3 optante - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
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4 não optante - produtor rural pessoa física (CEI e FPAS 604) - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
5 não optante - Empresa com Liminar para não recolhimento da Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 
29/06/2001; 
6 optante - faturamento anual superior a R$1.200.000,00 - Empresa com Liminar para não recolhimento da 
Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 29/06/2001; 
Tratando-se de empregador doméstico e produtor rural pessoa física com faturamento anual inferior a R$ 1.200.000,00, 
informar o código 1. 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1, ficando a 
empresa responsável por eventuais ônus. 
CAMPO 14 - CNAE 
Informar o código CNAE FISCAL. 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
A tabela de códigos do CNAE Fiscal, pode ser consultada na Internet no “site”: www.cnae.ibge.gov.br 
CAMPO 15 - NOME DO TRABALHADOR 
Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitindo os títulos e patentes. 
Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome e o sobrenome, abreviar os nomes intermediários, 
utilizando-se a primeira letra. 
CAMPO 16 - Nº DO PIS/PASEP 
Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador.  
Para o empregado doméstico não inscrito no PIS/PASEP, deve ser informado o número de inscrição na condição de 
Contribuinte Individual - CI, na Previdência Social. 
CAMPO 17 - DATA ADMISSÃO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do trabalhador. 
CAMPO 18 - CAT (Categoria de Trabalhador) 
Informar, de acordo com a categoria de trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 
 
CÓDIGO  CATEGORIA 
01  Empregado. 
03  Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS. 
04  Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado - Lei n° 9.601/98, com as alterações da 

Medida Provisória n° 2.164-41, de 24/08/2001. 
05  Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS - Lei nº 8.036/90, art. 16. 
06  Empregado doméstico. 
07 Menor aprendiz - Lei n°10.097/2000. 
 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1, ficando a 
empresa responsável por eventuais ônus 
CAMPO 19 - DATA MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de movimentação do trabalhador que teve seu contrato de trabalho 
rescindido, bem como o código de movimentação, conforme situações discriminadas no quadro a seguir: 
 
CÓDIGO  SITUAÇÃO 
I1  Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo. 
I2  Rescisão por culpa recíproca ou força maior. 
I3  Rescisão por término do contrato a termo. 
I4  Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador. 
L  Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho. 
 
Tratando-se de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado Lei 9.601/98 deve ser informado o 
código de afastamento I1. 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código I1, ficando a 
empresa responsável por eventuais ônus. 
Entende-se como data de movimentação, no caso de rescisão do contrato de trabalho, o último dia trabalhado. 
CAMPO 20- AVISO PRÉVIO 
Informar a modalidade de aviso prévio concedido ao trabalhador, conforme códigos abaixo: 
1 - Trabalhado 
2 - Indenizado 
Tratando-se de término de contrato de trabalho por prazo determinado - (Inclusive os firmados nos termos das Leis 
6.019/74 e 9.601/98) e rescisão por força maior, deve ser informado o código 1. 
Nos casos de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado - (Inclusive os firmados nos termos das 
Leis 6.019/74 e 9.601/98, deverá ser informado o código 2.  
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Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1, ficando a 
empresa responsável por eventuais ônus. 
CAMPO 21 - DISSÍDIO/ACORDO (Data da homologação/ publicação) 
Preencher somente quando se tratar de recolhimento referente a dissídio coletivo ou acordo trabalhista, informando a 
data da sua homologação/publicação. 
CAMPO 22 - DATA NASCIMENTO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
CAMPO 23 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE) 
Informar o número e série da CTPS do trabalhador. 
CAMPO 24 - DATA OPÇÃO 
Indicar a data em que o trabalhador fez sua opção pelo regime do FGTS. 
Preencher somente para os trabalhadores cuja data de admissão seja anterior a 05/10/1988. Tratando-se de empregado 
doméstico, informar a data em que o empregador doméstico optou pela sua inclusão no Sistema do FGTS, que pode ser 
igual ou posterior à data de admissão, porém não anterior a 01/03/2000. 
CAMPO 25 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga ou devida, referente ao mês anterior 
ao do efetivo desligamento do trabalhador. 
Não preencher este campo quando o recolhimento já tiver sido efetuado. 
CAMPO 26 - MÊS DA RESCISÃO 
Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga ou devida, referente ao mês do 
efetivo desligamento do trabalhador. 
CAMPO 27 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
Informar o valor integral do aviso prévio indenizado (incluindo a parcela do 13º salário) pago ou devido ao trabalhador. 
CAMPO 28 - SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 
Informar o saldo da conta do FGTS do trabalhador que servirá de base para o cálculo da multa rescisória. O valor do 
saldo é composto pelo montante de todos os depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, 
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. 
Atentar para os valores do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, quando for o caso, 
e os depósitos não individualizados que devem ser acrescidos ao saldo. Neste caso sem 0,5% da Contribuição Social de 
que trata a Lei Complementar 110/01. 
Os saques efetuados pelo trabalhador na vigência do contrato de trabalho, devidamente atualizados, compõem o saldo 
da conta vinculada para efeito de cálculo da multa rescisória e da contribuição social. 
Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorrida a partir de 01/05/2002, referente a 
trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, seja anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar 
os procedimentos citados no item 5.4 e subitens. 
Quando informado código de movimentação I3, este campo não deverá ser preenchido. 
CAMPO 29 - SOMATÓRIO (Campos 25 a 28) 
Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 25 a 28, da respectiva guia. 
CAMPO 30 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
Recolhimento no prazo: 
a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre o valor constante no campo 25, e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8,5% (oito e meio por 
cento);  
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 25; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2% (dois por cento) sobre o 
valor constante no campo 25, e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8% (oito por cento); 
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 25. 
Recolhimento em atraso: 
a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 1,0625;  
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 25 o 
índice FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125, e a partir da 
competência 02/2003, aplicar sobre o valor constante no campo 25 o índice FGTS constante do Edital CAIXA e em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 1,0625; 
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- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 25 o 
Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,25 e, a partir da 
competência 02/2003 aplicar o Índice FGTS constante do Edital CAIXA; 
- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,25. 
CAMPO 31 - MÊS DE RESCISÃO 
Recolhimento no prazo: 
a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre o valor constante no campo 26, e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8,5% (oito e meio por 
cento); 
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 26; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2% (dois por cento) sobre o 
valor constante no campo 26, e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8% (oito por cento); 
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 26. 
Recolhimento em atraso: 
a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 1,0625; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 26 o 
Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125 e a partir da 
competência 02/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 26 o índice FGTS constante do Edital CAIXA e em 
seguida multiplicar o resultado encontrado por 1,0625; 
- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da  Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA; 
- para a categoria 4 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice 
FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,25, e a partir da competência 
02/2003, aplicar sobre  o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA; 
- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em 
seguida multiplicar o resultado encontrado por 0,25. 
CAMPO 32 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
Recolhimento no prazo: 
a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre o valor constante no campo 27 e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8,5% (oito e meio por 
cento), inclusive; 
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 27; 
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar a alíquota de 2% (dois por cento) sobre o 
valor constante no campo 27 e a partir da competência 02/2003 aplicar a alíquota de 8% (oito por cento); 
- para a categoria 07 - aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 27. 
Recolhimento em atraso: 
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a) Tratando-se de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03 e 05 - aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 1,0625;  
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 27 o 
Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125, e a partir da 
competência 02/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS , constante do Edital CAIXA e em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 1,0625; 
- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,3125. 
b) Tratando-se de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei 
Complementar nº 110/01: 
- para as categorias 01, 03, 05 e 06 - aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital 
CAIXA;  
- para a categoria 04 - para recolhimento até a competência 01/2003 aplicar sobre o valor constante no campo 27 o 
Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,25, e a partir da 
competência 02/2003 aplicar o Índice FGTS constante do Edital CAIXA; 
- para a categoria 07 - aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e em 
seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,25. 
CAMPO 33 - MULTA RESCISÓRIA 
Todo empregador, à exceção do empregador doméstico, fica obrigado ao recolhimento da Contribuição Social, por 
despedida de trabalhador sem justa causa, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01. 
Orientação para o cálculo do Recolhimento de acordo com código de movimentação informado no campo 19: 
a) Código de movimentação I1 
- recolhimento no prazo - aplicar 50%(cinqüenta por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
- recolhimento em atraso - aplicar sobre o valor lançado no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA. 
b) Código de movimentação I2 
- recolhimento no prazo - aplicar 20%(vinte por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
- recolhimento em atraso - aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, 
em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,40. 
c) Código de movimentação I3 
- não é devida a multa rescisória. 
d) Códigos de movimentação I4 ou L 
- recolhimento no prazo - aplicar 40%(quarenta por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
- recolhimento em atraso - aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, 
em seguida, multiplicar o resultado encontrado por 0,80. 
CAMPO 34 - TOTAL A RECOLHER 
Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 30 a 33, da respectiva guia. 
LOCAL E DATA 
Informar a cidade e a data. 
ASSINATURA 
Assinatura do empregador ou seu representante legal. 
5.9 - DA GRDE 
5.9.1 - É utilizada para recolhimento ao Fundo de Garantia, objetivando a regularização total ou parcial dos débitos do 
empregador junto ao FGTS, que se constituem do saldo das notificações, diferenças de valores, inclusive encargos,  
verificados nos recolhimentos mensais e rescisórios, de contribuições sociais de que trata a Lei Complementar nº 
110/01, dos débitos confessados, dos débitos inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, e das parcelas de acordos de 
parcelamento de débito. 
5.9.2 - A GRDE será emitida exclusiva e gratuitamente nas agências da CAIXA em duas vias, para três tipos de 
recolhimento: 
a) Recolhimento de débitos relativos a Contribuição Social e a diferença de encargos que não contemplem parcelas a 
que faça jus o trabalhador; 
b) Recolhimento de débitos a serem individualizados pelo empregador; 
c) Recolhimento de débitos de recolhimentos rescisórios (o empregado estará identificado). 
5.9.2.1 - Para cumprimento do item “b” acima, o empregador deverá apresentar arquivo gerado pelo SEFIP, contendo a 
identificação dos empregados, por competência/ocorrência listada. 
5.9.3 - Para sua emissão, o representante legal do empregador devidamente identificado, deve dirigir-se a uma agência 
da CAIXA. 
5.9.4 - A GRDE é um documento que poderá conter várias competências discriminadas, cujos débitos estejam em 
vários estágios de cobrança, seus valores devidos e, quando for o caso, as remunerações. 
5.9.5 - A GRDE poderá apresentar os seguintes códigos de lançamentos: 
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CÓDIGO SITUAÇÃO 
160  Recolhimento de débitos do recolhimento mensal 
170  Recolhimento de débitos do recolhimento rescisório 
 
5.9.6 - Para recolhimento dos valores constantes da GRDE, deverá ser observada a circunscrição regional onde está 
localizado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam o recolhimento mensal de forma centralizada. 
5.9.7 - Quando a empresa apresentar débitos relativos a códigos de recolhimentos que devam contemplar a identificação 
do trabalhador beneficiado, o empregador, deverá utilizar-se do SEFIP para efetuar a regularização. 
5.9.8 - Para as individualizações das competências constantes da GRDE, o empregador deve utilizar o código de 
recolhimento inerente a cada ocorrência, excetuando-se os casos abaixo identificados, para os quais deve ser utilizado o 
código do recolhimento que deu origem ao débito ou à confissão, independente daquele constante na GRDE, mesmo 
que o débito esteja consolidado na guia: 
- código de recolhimento 130 - recolhimento referente a trabalhador avulso; 
- código de recolhimento 150 - recolhimento de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa 
de trabalho temporário, em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial; 
- código de recolhimento 155 - recolhimento referente à obra de construção civil - empreitada total ou obra própria e; 
- código de recolhimento 608 - recolhimento referente a dirigente sindical. 
5.9.8.1 - Para as competências lançadas na GRDE com identificação de código de recolhimento 736 as 
individualizações deverão seguir os seguintes critérios: 
- até competência 12/1999 deverá ser utilizado o sistema REMAG - código 027 
- a partir da competência 01/2000 deverá ser utilizado o formulário DERF. 
6 - DO DERF 
Utilizado para Recolhimento das Contribuições Sociais, quando no período compreendido pelo dissídio, acordo coletivo 
ou sentença trabalhista as mesmas forem devidas.  
Para efetivação do recolhimento da diferença da Contribuição Social de 0,5% (meio por cento) e/ou encargos, deve ser 
utilizado o DERF informando o código 725. 
Para efetivação do recolhimento da diferença da Contribuição Social de 10% (dez por cento) e/ou encargos, deve ser 
utilizado o DERF informando o código 727. 
6.2 - O DERF pode ser obtido em qualquer agência da CAIXA, gratuitamente, para total preenchimento pelo 
empregador, cujas informações serão de inteira responsabilidade do mesmo. 
6.3 - Para fins de quitação do DERF, o empregador deve apresentá-lo em 2 (duas) vias, cuja destinação será a seguinte: 
1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
2ª VIA – EMPREGADOR 
7 - DO LOCAL DE RECOLHIMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
7.1 - Os recolhimentos e prestações de informações de que trata esta Circular devem ser realizados em agências da 
CAIXA, bancos conveniados de livre escolha do empregador/contribuinte, ou ainda via Internet, utilizando-se do 
Conectividade Social, no âmbito da circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, à exceção dos 
empregadores/contribuintes optantes pela centralização dos recolhimentos, que devem observar o disposto no item 9 
desta Circular, inclusive no que diz respeito aos recolhimentos rescisórios. 
7.2 - No caso dos empregadores rurais o recolhimento pode ser efetuado no município do seu domicílio. 
8 - PRAZOS DE RECOLHIMENTO 
8.1 - DA GFIP 
8.1.1 - Para efeito de vencimento, considera-se como dia não útil, o sábado, o domingo e todo aquele constante do 
Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
8.1.2 - Caso a quitação da GFIP seja realizada em canais alternativos no sábado, domingo ou feriado nacional, será 
considerado como data de recolhimento o primeiro dia útil imediatamente posterior. 
8.1.3 - NO PRAZO 
8.1.3.1 - Deve ser efetuado até o dia 07 de cada mês, em relação à remuneração do mês anterior. 
8.1.3.2 - Caso não haja expediente bancário no dia 7, o prazo para recolhimento sem acréscimos legais, é o dia útil 
imediatamente anterior. 
8.1.4 - EM ATRASO 
8.1.4.1 - Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital 
específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no 
“site” (www.caixa.gov.br) e nas Agências da CAIXA. 
8.1.4.2 - A tabela do FGTS para recolhimento em atraso a ser utilizada no SEFIP é disponibilizada mensalmente no site 
(www.caixa.gov.br) e nas Agências da CAIXA.  
8.2 - DA GRFC 
8.2.1 - O vencimento da GRFC é determinado pela situação da movimentação, conforme demonstrativo a seguir: 
 
 

SITUAÇÃO DEPÓSITO + 
CONTRIBUIÇÃO 

PRAZO DE RECOLHIMENTO 
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SOCIAL 

Aviso prévio trabalhado Mês anterior 

1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento, desde 
que este dia útil seja igual ou anterior ao dia 07 do mês de 
rescisão. Quando o 1º dia útil for posterior ao dia 7 do mês 
subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7 

Término de contrato de trabalho por prazo 
determinado (inclusive os firmados nos 
termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) 

Mês da rescisão 1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento 

 Multa rescisória  1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento 
 Mês anterior  Até o dia 7 do mês da rescisão 

 
Aviso Prévio 
Indenizado 
 

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior 
ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao 
dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no 
mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º 
dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos 
legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido. 

 Multa rescisória 

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior 
ao desligamento. Caso não haja expediente bancário no 10º. 
dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos 
legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido 

Rescisão antecipada de contrato de 
trabalho por prazo determinado (inclusive 
os firmados nos termos das Leis 6.019/74 
e 9.601/98) Aviso prévio indenizado 
Despedida indireta 

Mês da rescisão 

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior 
ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao 
dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no 
mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º 
dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos 
legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido. 

 
 8.2.1.1 - O descumprimento do prazo de recolhimento sujeita o empregador às cominações previstas no artigo 22 da 
Lei 8.036/90, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 9.964/00, de 10/04/2000. 
8.2.1.2 - Para efeito de vencimento, considera-se como dia não útil, o sábado, o domingo e todo aquele constante do 
Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
8.2.2 - Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital 
específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no 
“site” (www.caixa.gov.br) e nas Agências da CAIXA. 
8.3 - DA GRDE 
8.3.1 - O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de 
recolhimento expressa na GRDE, que não será acatada após a data de validade. 
9 - DA CENTRALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
9.1 - O empregador/contribuinte que possua mais de um estabelecimento pode, sem necessidade de autorização prévia 
da CAIXA, definir-se pela centralização dos depósitos do FGTS quando da geração do arquivo SEFIP, mantendo em 
relação àquelas unidades, o  controle de pessoal, os registros contábeis também centralizados, a Relação de 
Estabelecimentos Centralizados - REC e a Relação de Empregados - RE. 
9.2 - No caso de centralização dos recolhimentos de dependências localizadas em Unidades Regionais de 
Administração do FGTS distintas, o empregador deve informar à CAIXA, mediante expediente específico, o nome, o 
CNPJ e o endereço da unidade centralizadora e das centralizadas, bem como apresentar formulário de Pedido de 
Transferência de Conta Vinculada - PTC, disponível nas Unidades da CAIXA. 
9.3 - No preenchimento do “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT”, o empregador deve consignar, logo 
abaixo do título do documento, a expressão “Centralização recolhimentos - ______________/_____ (Município/UF)”. 
9.4 - A opção pela centralização condiciona o empregador à realização dos recolhimentos rescisórios no âmbito da 
mesma circunscrição regional onde são efetuados os recolhimentos mensais. 
9.5 - Não é permitida a centralização para recolhimento de depósito recursal. 
10 - DO DEPÓSITO RECURSAL - CÓDIGO 418 
10.1 - Depósito estabelecido pelo art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, devido em decorrência de 
processo trabalhista, como condição essencial à interposição de recurso do empregador contra decisão proferida pela 
Justiça do Trabalho. 
10.2 - Deve ser efetivado em conta vinculada do FGTS, aberta para este fim específico, mediante apresentação da GFIP 
, em 2 (duas) vias com a seguinte destinação: 
1ª Via - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
2ª Via - EMPREGADOR 
10.3 - Cada GFIP corresponde ao depósito recursal relativo apenas a um processo. 
10.3.1 - A GFIP pode ser quitada em qualquer agência da CAIXA ou dos Bancos conveniados. 
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10.4 - A GFIP para fins de depósito recursal pode ser apresentada de duas formas: 
GFIP emitida pelo SEFIP Plataforma Gráfica; 
GFIP Avulsa. 
10.4.1 - Para o preenchimento da GFIP avulsa deve-se observar as instruções constantes no item 4.3. e subitens. 
10.4.2 - O não preenchimento dos campos será motivo de recusa do recebimento da GFIP pelos bancos. 
11 - DO RECOLHIMENTO PARA ENTIDADES COM FINS FILANTRÓPICOS - CÓDIGO 604 
11.1 - Tratando-se de recolhimento das Entidades Filantrópicas, competências anteriores a 10/1989, quando houver 
rescisão ou extinção do contrato de trabalho e no recolhimento espontâneo: 
11.1.1 - Os depósitos são efetuados com base no saldo da conta vinculada posicionada na data do último crédito de 
JAM; 
11.1.2 - A quitação deve ser realizada até o primeiro dia útil posterior ao crédito de JAM, imediatamente após o 
afastamento. 
11.2 - Em se tratando de recolhimento para utilização em moradia própria, a Entidade Filantrópica deve observar: 
11.2.1 - Que o saldo da conta vinculada, corrigido até o dia 10 precedente à data do efetivo recolhimento deve ser 
atualizado, a partir daí, até o dia que antecede a quitação, com base na Taxa Referencial - TR do dia primeiro do mês, 
mais juros de 6%(seis por cento) ao ano “pro rata die”; 
11.2.2 - Que o depósito deve ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação do Agente 
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 
11.3 - O recolhimento das Entidades Filantrópicas – código 604 efetuado após os prazos estipulados implica no 
pagamento das seguintes cominações, calculadas a partir do saldo da conta vinculada posicionado no dia do último 
crédito de JAM anterior à data em que o recolhimento era devido: 
11.3.1 - Sobre o saldo da conta vinculada convertido para a moeda da data da quitação, acrescido da atualização 
monetária, incide ainda: 
- juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês ou fração; 
- multa de 10%(dez por cento), reduzindo-se esse percentual para 5%(cinco por cento) se o recolhimento ocorrer até o 
último dia útil do mês em que era devido. 
11.3.1.1 - O recolhimento em atraso implica, ainda, na atualização do saldo da conta vinculada até a última data de 
crédito de JAM anterior à data de quitação. 
12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
12.1 - DA GFIP 
12.1.1 - A alíquota de 0,5% (meio por cento) da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 
é devida a partir da competência 10/2001 sobre o valor da remuneração mensal a que se referir o recolhimento. 
12.1.2 - Entretanto, por força de Liminar e de forma provisória, a exigência do recolhimento da Contribuição Social, 
citada acima, para o período de Outubro a Dezembro de 2001, está suspensa até Julgamento de Mérito, sendo 
obrigatório o recolhimento a partir da competência 01/2002, para os casos em que forem devidos.  
12.2 - DA GRFC 
12.2.1 - A alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 1º, da Lei Complementar 110/01, importa em 10% (dez 
por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de 
trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, só será devida quando a movimentação do 
trabalhador tiver ocorrido em data igual ou posterior a 28/09/2001, para os casos de dispensa sem justa causa.  
12.2.2 - No recolhimento da GRFC, a alíquota de 0,5% (meio por cento) da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, 
da Lei Complementar 110/01, é devido a partir da competência 10/2001 sobre o valor da remuneração do mês anterior à 
rescisão, mês da rescisão e do aviso prévio indenizado. 
12.2.3 - Entretanto, por força de Liminar e de forma provisória, a exigência do recolhimento das Contribuições Sociais, 
citadas acima, para o período de Setembro a Dezembro de 2001, está suspensa até Julgamento de Mérito, sendo 
obrigatório o recolhimento para afastamentos ocorridos a partir de 01/01/2002, para os casos em que forem devidos. 
12.3 - Os débitos registrados nos sistemas da CAIXA, relativos a Contribuição Social não recolhidas ou recolhidas a 
menor, verificados nos recolhimentos mensais e rescisórios, quando efetuados em desconformidade com a Lei 
Complementar 110/01 e seus regulamentos, inclusive encargos em desacordo com o Edital Mensal para Cálculo de 
Recolhimentos ao FGTS em Atraso, divulgado e disponibilizado pela CAIXA, devem ser recolhidos utilizando-se a 
GRDE. 
13 - DO CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES NO SISTEMA 
FGTS 
13.1 - O cadastramento do empregador e do trabalhador no sistema FGTS, ocorre com a efetivação do primeiro 
recolhimento e o processamento do respectivo arquivo SEFIP. Pode ocorrer também através do processamento de 
arquivo declaratório. 
13.1.1 - O empregado doméstico será cadastrado quando da efetivação do primeiro recolhimento e o processamento do 
respectivo arquivo SEFIP ou pelo processamento da GFIP Avulsa. 
13.2 - A identificação do empregador no sistema FGTS, é feita por meio de sua inscrição no CNPJ/CEI. 
13.3 - O trabalhador é identificado no sistema FGTS por meio do número de inscrição no PIS/PASEP/CI, categoria e 
data de admissão (quando for o caso). 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 56

13.3.1 - O não atendimento dessa regra caracteriza ausência de elemento essencial à constituição do cadastro do sistema 
FGTS, comprometendo direito constitucional do trabalhador, bem como o curso normal e regular da movimentação da 
conta vinculada, sujeitando-se o empregador às sanções previstas na Lei nº 8.036/90. 
14 - DA INFORMAÇÃO DE SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS  
14.1 - O empregador, para fins de cálculo da multa rescisória - §§ 1º e 2º do artigo 18 da Lei 8.036/90, com a redação 
dada pela Lei nº 9.491/97, de 09/09/1997 - pode utilizar:  
- extrato fornecido pela CAIXA; 
- a informação de saldo contida no campo “Saldo Fins Rescisórios  Em” da GFIP pré-impressa pela CAIXA, no caso de 
empregador doméstico; 
- a informação de saldo contida no campo “Saldo para fins rescisórios” na GRFC pré-impressa; 
- a informação de saldo contida no campo “Saldo para fins rescisórios” da GRFC emitida pelo CS/E; 
- a informação de saldo em forma de arquivo magnético, disponibilizado aos empregadores que fizerem a solicitação 
através do aplicativo CS/E. 
14.1.1 - Por ocasião da utilização da informação, o empregador deve verificar a data a que se refere o saldo, 
acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso. 
14.1.2 - Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorrida a partir de 01/05/2002, 
referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, seja anterior a 01/03/1990, o empregador 
deverá adotar os procedimentos citados no item 5.4 e seus subitens desta Circular, independentemente da forma como a 
empresa obteve o saldo para fins rescisórios, conforme item 14.1. 
14.2 - Será imputada ao empregador a responsabilidade pela inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios 
informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta 
vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento. 
14.2.1 - Os saques na vigência do contrato de trabalho ocorridos na conta vinculada em período anterior à centralização 
dos cadastros na CAIXA, não compõem o valor do saldo para fins rescisórios. Para sua apuração, o empregador deverá 
requerer junto ao banco depositário onde a empresa efetuava os recolhimentos do FGTS o extrato analítico onde conste 
o saque. 
14.2.1.1Para serem atualizados os valores de saque na vigência do contrato de trabalho, o empregador deverá apresentar 
à CAIXA, por meio de suas agências, a seguinte documentação: 
- nome e CNPJ/CEI do empregador; 
- nome, número do PIS, CTPS e data de admissão/opção do trabalhador; 
- extrato analítico completo da conta vinculada do FGTS a partir do trimestre civil imediatamente anterior ao primeiro 
saque ocorrido na vigência do contrato ou, na sua falta, a informação/demonstração dos saques fornecida pelo(s) 
banco(s) depositário(s) da época. 
15 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
15.1 - Tratando-se de antecipações de recolhimento de parcelamento administrativo de débito para com o FGTS, 
motivadas por rescisão de contrato de trabalho ou outra hipótese de movimentação de conta vinculada, de empregado 
constante do acordo, deve ser utilizada GFIP gerada pelo SEFIP com o código de recolhimento 115. 
15.2 - O recolhimento relativo a comissões ou percentagens devidas sobre vendas a prazo, de trabalhador cujo contrato 
tenha sido anteriormente extinto, torna-se obrigatório quando da quitação de cada parcela, por parte do empregador, 
devida àquele título, haja vista que o direito às comissões se concretiza com o pagamento das prestações. 
15.3 - No caso de dissídio ou acordo coletivo, deve ser considerado como mês de competência aquele relativo ao da 
sentença do dissídio ou homologação do acordo, com vencimento até o dia 07 do mês subseqüente, devendo utilizar o 
código de recolhimento 650 ou 660 até a competência 03/2004. 
15.3.1 - A partir da competência 04/2004 deverá utilizar o código 660. - 
15.4 - Para as situações de dissídio/acordo e comissões/percentagens, sendo devidas as parcelas relativas ao mês 
anterior à rescisão e ao mês da rescisão, estas devem ser recolhidas utilizando-se do SEFIP, juntamente com os demais 
trabalhadores. 
15.4.1 - O recolhimento englobará todos os empregados vinculados ao empregador no período compreendido pelo 
dissídio ou acordo coletivo, independentemente se desligados ou não. 
15.4.1.1Para os empregados desligados não deverá ser informada a movimentação do trabalhador. 
15.4.2 - O recolhimento da Multa Rescisória correspondente ao valor de dissídio/acordo e comissões/percentagens, deve 
ser efetuado por meio do formulário GRFC conforme os procedimentos abaixo: 
- a data de movimentação (campo 19) será a do efetivo desligamento do trabalhador; 
- deve ser informada a data de pagamento da comissão/percentagem ao trabalhador, no campo 21 da GRFC, tendo em 
vista a similaridade com os casos de dissídio. 
15.5 - Nos casos de reconhecimento de vínculo empregatício, deve ser informado como competência o mês da prestação 
dos serviços, devendo ser entregue uma GFIP para cada competência do período do vínculo reconhecido, com o código 
de recolhimento 650. 
15.6 - O SEFIP emitirá a GFIP englobando todos os tomadores de serviço e gerará a RET - Relação de Empresas 
Tomadoras de Serviço, discriminando cada tomador. 
15.7 - O índice único utilizado para cálculo do recolhimento em atraso tem como base o percentual referente ao 
depósito do FGTS e os encargos legais estabelecidos no art 22 da Lei 8.036/90 (correção monetária, juros de mora e 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 57

multa) contados a partir do vencimento da competência, calculados para cada data de pagamento na vigência do Edital 
do FGTS. 
15.7.1 - A atualização monetária é diária, calculada com base em fator obtido da TR do dia 01 “pró-rata” dia útil, no 
período de 10 a 09 do mês subseqüente, acumulado do dia do vencimento até o dia imediatamente anterior ao do 
recolhimento ou, na sua falta, por outro indicador que venha a sucedê-lo ou, ainda, a critério do Conselho Curador. 
15.7.2 - Os juros de mora são calculados à taxa de 0,5% ao mês ou fração e incidem sobre o valor de depósito, 
devidamente atualizado, cuja contagem inicia-se a partir de 01/11/1989. 
15.7.3 - O valor da multa corresponde a 10% do valor do depósito atualizado monetariamente, reduzindo-se o 
percentual da multa para 5% caso o recolhimento seja realizado no mesmo mês em que se tornou devido. 
15.8 - Para individualização de valores recolhidos com GFIP gerada em versões anteriores ao SEFIP 6.0, a empresa 
deverá utilizar a versão 5.4 (disponível no site da CAIXA - www.caixa.gov.br), e para os recolhimentos efetuados com 
GFIP gerada na versão 6.0 ou superior deverá utilizar a versão mais atual. 
15.9 - Para atender às solicitações de saque dos depósitos rescisórios, a CAIXA tem o prazo legal de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do dia útil imediatamente posterior ao recolhimento da GRFC. 
15.10 - O preenchimento e a prestação das informações nas GFIP, GRFC e DERF são de inteira responsabilidade do 
empregador, que se sujeitará às cominações legais em virtude da inconsistência das informações. 
15.11 - O empregador deverá certificar-se dos dados constantes na GRDE antes de efetuar o recolhimento, ficando sob 
sua responsabilidade qualquer conseqüência futura. 
15.12 - Uma vez iniciada a contribuição ao FGTS, o empregador doméstico fica obrigado a mantê-la por todo período 
de vigência do contrato de trabalho. 
15.13 - A não observação do constante nesta Circular sujeitará o empregador aos procedimentos inerentes à fiscalização 
do trabalho e aos impedimentos de obtenção da Certificação de Regularidade perante o FGTS. 
16 - Esta Circular revoga a Circular CAIXA 281/03 e demais disposições em contrário e entra em vigor na data da sua 
publicação. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA – Diretor 
 
46. CIRCULAR N.º 322, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO DIA 20 DE MAIO DE 2004. (DOU 25.5.2004, Seção 1, 

pp. 34 - 39). Estabelece procedimentos pertinentes à retificação de informações ao FGTS/INSS e à devolução de valores 
recolhidos ao FGTS. 

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.036/90, de 11/05/1990, e de 
acordo com o Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 08/11/1990 e alterado pelo 
Decreto nº 1.522/95, de 13/06/1995, em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 11/03/1995, dispõe sobre os 
procedimentos pertinentes à retificação de informações ao FGTS/INSS e à devolução de valores recolhidos ao FGTS. 
DOS FORMULÁRIOS 
A retificação dos dados informados incorretamente na GFIP, GRFP ou GRFC deve ser efetuada utilizando-se dos 
formulários RDE (modelo 3) - Retificação de Dados do Empregador , RDT (modelo 3)  
- Retificação de Dados do Trabalhador ou RRD (modelo 3) – Retificação  da Remuneração e Devolução do FGTS. 
Os formulários de retificação, por tratarem da correção de  dados de contas já existentes, não permitem a inclusão de 
novos trabalhadores. 
Os formulários RDE e RDT devem ser entregues nas agências da CAIXA ou em agência bancária conveniada, nas 
localidades em que não houver agência da CAIXA, tendo sua recepção condicionada ao preenchimento dos campos 
obrigatórios e à apresentação de documentos, quando necessários, que comprovem a veracidade das informações 
retificadas.  
O formulário RRD, acompanhado da documentação comprobatória pertinente, somente deve ser entregue nas agências 
da CAIXA e, nas localidades onde não existe agência da CAIXA, por via postal, diretamente à Gerência de Filial do 
FGTS - GIFUG – do domicílio da conta. 
Em se tratando de solicitação por via postal, o empregador/contribuinte deve guardar a 2ª via do RRD até a conclusão 
do processo. 
Para fins de protocolo de recepção, o empregador/contribuinte deve apresentar o formulário de solicitação de retificação 
em 2 (duas) vias, cuja destinação será: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO; 
- 2ª VIA - EMPREGADOR 
Compete ao empregador/contribuinte, para fins de controle e fiscalização, manter em arquivo, pelo prazo legal, 
conforme previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11/05/1990, o comprovante de solicitação de retificação. 
É de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte o preenchimento do formulário, as informações nele prestadas 
e a sua entrega, sob pena de, pela inobservância, ficar sujeito a eventuais ônus previstos na legislação vigente. 
Em se tratando exclusivamente de alteração/inclusão de endereço, este procedimento pode ser solicitado também pelo 
trabalhador, independente de anuência do empregador/contribuinte.  
Somente serão recepcionados os formulários que contenham a identificação e a assinatura do empregador/contribuinte 
ou do seu responsável legal. 
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1.4 - O empregador/contribuinte deve obter os formulários retificadores, bem como o “Manual dos Formulários 
Retificadores” que apresenta as orientações necessárias ao preenchimento, nos “sites”: 
- da CAIXA (www.caixa.gov.br ); 
- do MPS (www.previdenciasocial.gov.br ); 
DA RETIFICAÇÃO DE DADOS DO EMPREGADOR - RDE - FGTS/INSS - MODELO 3 
Os dados do empregador informados incorretamente deverão ser retificados, exclusivamente, por meio do formulário de 
Retificação de Dados do Empregador - RDE, preenchido conforme as instruções contidas nesta Circular. 
O preenchimento, as informações prestadas e a entrega do RDE são de inteira responsabilidade do 
empregador/contribuinte. 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
O formulário RDE deve ser preenchido conforme instruções abaixo, podendo a CAIXA exigir documentos 
complementares que se fizerem necessários. 
Carimbo CIEF 
- A responsabilidade pelo preenchimento deste campo é da agência da CAIXA, ou da rede bancária conveniada, 
receptora do documento, que deve apor o carimbo padronizado instituído na Norma de Execução CSA/CTEF n° 001/90, 
nas duas vias, evidenciando a data da entrega do documento. 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 
- O preenchimento de todos os campos desta seção é obrigatório e deve de acordo com o cadastro do FGTS. 
Razão Social/Nome 
- Preencher com a razão/denominação social do empregador/ contribuinte. 
Código do empregador no FGTS 
Informar o código do empregador/contribuinte, sempre que for devido o recolhimento para o FGTS. 
UF 
- Informar a sigla da Unidade da Federação onde o empregador/ contribuinte realiza os recolhimentos do FGTS. 
CNPJ/CEI 
- Informar o CNPJ/CEI do empregador/contribuinte. 
Pessoa para contato/DDD/telefone 
- Informar o nome e o telefone da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. 
2 - DADOS CADASTRAIS A SEREM ALTERADOS 
- Preencher somente os campos cujos dados deverão ser alterados. 
Razão Social/Nome 
- Informar corretamente a razão/denominação social do empregador/ contribuinte. 
- É obrigatória à apresentação do Certificado (ou comprovante) de Matrícula no CEI ou, caso a inscrição do 
empregador/contribuinte seja o CNPJ, o comprovante de emissão desse cartão e cópia da alteração contratual registrada 
na Junta Comercial. 
Tipo 
- Informar o tipo do documento cujo número será alterado, sendo: 
1 - para CNPJ ou 
2 - para CEI. 
CNPJ/CEI 
- Informar o CNPJ/CEI correto do empregador/contribuinte  
- É obrigatória à apresentação do Certificado (ou comprovante) de Matrícula no CEI ou, caso a inscrição do 
empregador/contribuinte seja o CNPJ, o comprovante de emissão desse cartão.  
ENDEREÇO (logradouro, número, andar, apartamento etc)/Bairro/ Distrito/Município/ UF. 
- Informar o endereço correto para o qual serão encaminhados os documentos gerados pela CAIXA. Entretanto, aqueles 
que apresentam a GFIP em meio magnético devem informar o endereço correto do estabelecimento. 
CEP 
- Informar, com 08 dígitos, o CEP correto do endereço indicado no campo anterior. 
3 - DADOS A SEREM RETIFICADOS POR GFIP/GRFC 
- Preencher os campos: competência e os dados a serem retificados. 
Banco/Agência/Data 
- Preencher com o número do banco e da agência bancária onde foi recolhida/entregue a GFIP/GRFP/GRFC a ser 
retificada, bem como a data de recolhimento/entrega da guia.  
Competência (Mês/Ano) 
- Preencher, no formato MM/AAAA, com a competência informada na GFIP/GRFP a ser retificada. 
No caso de GRFP, a competência deve ser o mês da rescisão, ou o mês anterior à rescisão, de acordo com as seguintes 
situações: 
a) Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “mês de rescisão” ou contenha 
simultaneamente as competências “mês de rescisão” e “mês anterior à rescisão”, preencher este campo com o mês de 
rescisão; 
b) Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “mês anterior à rescisão”, preencher 
este campo com o mês anterior à rescisão; 
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c) Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “verbas indenizatórias” ou contenha 
simultaneamente as “verbas indenizatórias” e a “multa rescisória”, preencher este campo com o mês das verbas 
indenizatórias. 
- No caso de GRFC, a competência deve ser o mês da rescisão, ou o mês anterior à rescisão. 
Código Recolhimento 
- Informar o código de recolhimento utilizado na GFIP/GRFP/GRFC objeto da retificação. 
- No caso de GRFP, o código de recolhimento deve ser preenchido de acordo com as seguintes instruções: 
Preencher este campo com o código de recolhimento 406, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informado o mês anterior à rescisão; 
Preencher este campo com o código de recolhimento 407, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informado o mês da rescisão; 
Preencher este campo com o código de recolhimento 407, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informados, simultaneamente, o mês anterior e o mês da rescisão; 
Preencher este campo com o código de recolhimento 408, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informadas as Verbas Indenizatórias; 
Preencher este campo com o código de recolhimento 400, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informada a Multa Rescisória; 
Preencher este campo com o código de recolhimento 400, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informadas, simultaneamente, as Verbas Indenizatórias e a Multa Rescisória. 
- No caso de GRFC, o código de recolhimento deve ser preenchido conforme tabela constante do subitem 4.5.2.1.5 
desta Circular. 
CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra de construção civil informado 
- Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra de construção civil informado na GFIP/GRFP/GRFC a ser 
retificada. 
- Este campo só deve ser preenchido quando na GFIP/GRFP/GRFC objeto de retificação conste à informação de 
inscrição de tomador de serviço/obra de construção civil, ainda que não seja esta a informação a ser retificada. 
- Anexar cópia da RET - Relação de Tomadores, se for o caso. 
Valor devido à Previdência Social  
- Informar o valor devido correto, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP objeto da retificação. 
- Eventualmente, o valor poderá ser negativo, hipótese em que deverá ser precedido do sinal "-". 
Contribuição Descontada do Empregado ou do Trabalhador Avulso 
- Informar o valor da contribuição descontada da remuneração do segurado empregado ou do trabalhador avulso, em 
substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP objeto da retificação, para a respectiva competência. 
Valor do Salário-Família 
- Informar o valor correto referente ao salário-família, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP a 
ser retificada. 
Valor do Salário-Maternidade 
- Informar o valor correto referente ao salário-maternidade, em substituição à informação anterior contida na GFIP a ser 
retificada. 
Comercialização de Produção Rural 
- Pessoa Jurídica - Informar o valor correto referente à comercialização da produção rural, em substituição à informação 
anterior contida na GFIP a ser retificada. 
- Pessoa Física - Informar o valor correto referente à comercialização da produção rural, em substituição à informação 
anterior contida na GFIP a ser retificada. 
Receita de Evento Desportivo/Patrocínio 
- Informar o valor correto referente à receita decorrente de eventos desportivos ou patrocínio de associação desportiva 
que mantém equipe de futebol profissional, em substituição à informação anterior contida na GFIP a ser retificada. 
Valor da Compensação 
- Informar o valor correto da compensação, em substituição à informação anterior contida na GFIP a ser retificada. 
Valor de Retenção (Lei 9711/98) 
- Informar o valor correto do montante de retenção sofrida pelo empregador/contribuinte em relação ao tomador de 
serviço/obra de construção civil informado na GFIP a ser retificada.  
Valor Pago a Cooperativas de Trabalho 
- Informar o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços emitidas pelas 
cooperativas no decorrer do mês, em substituição à informação anterior contida na GFIP a ser retificada. 
Valor das Faturas Emitidas para o Tomador  
- Informar o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços emitidas a cada 
contratante no decorrer do mês, em substituição à informação anterior contida na GFIP a ser retificada. 
Percentual de Isenção Filantropia 
- Informar o percentual de isenção de empresas filantrópicas, em substituição à informação anterior contida na GFIP a 
ser retificada.  
Código de Pagamento GPS 
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- Informado - preencher com o Código de Pagamento da GPS informado na GFIP a ser retificada. 
- Correto - preencher com o Código de Pagamento da GPS correto, em substituição à informação anterior contida na 
GFIP a ser retificada. 
Código FPAS 
- Informado - preencher com o código de FPAS constante na GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada. 
- Correto - preencher com o código de FPAS correto, em substituição à informação anterior contida na 
GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada. 
Código de Outras Entidades 
- Informado - preencher com o código de Outras Entidades (Terceiros) informado na GFIP/GRFP a ser retificada. 
- Correto - preencher com o código de Outras Entidades (Terceiros) correto, em substituição à informação anterior 
contida na GFIP/GRFP a ser retificada. 
Competência correta 
- Preencher, no formato MM/AAAA, com a competência correta, em substituição à informação anterior na GFIP/GRFP 
a ser retificada. 
Código de recolhimento correto 
- Preencher com o código de recolhimento correto, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP a ser 
retificada. 
CNPJ/CEI do empregador 
- Informado - preencher com a inscrição informada na GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada. 
- Correto - preencher com a inscrição correta, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP/GRFC a ser 
retificada. 
Dissídio 
- Preencher com o indicativo de dissídio correto, em substituição  à informação anterior contida na GRFP/GRFC a ser 
retificada de acordo com os códigos: 
0 - Sim; 
1 - Não. 
Aviso Prévio 
- Preencher com a modalidade de Aviso Prévio correta, em substituição à informação anterior contida na GRFP/GRFC 
a ser retificada, conforme os códigos: 
1 - Trabalhado; 
2 - Indenizado. 
Razão Social do Tomador de Serviço/Obra de Construção Civil correta 
- Preencher com a razão social correta do tomador de serviço/ obra de construção civil, em substituição à informação 
anterior contida na GFIP/GRFP/GRFC.  
CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra de construção civil correto 
- Preencher com a inscrição correta do tomador de serviço/ obra de construção civil, em substituição à informação 
anterior contida na GFIP/GRFP/GRFC. 
Processo Judicial - N° /Ano / Vara/JCJ / Período  
- Informado - preencher com o n° e o ano (com 4 dígitos) do processo, vara/JCJ e período informados na GFIP a ser 
retificada. - Correto - preencher com o n° e o ano (com 4 dígitos) do processo, vara/JCJ e período corretos, em 
substituição aos informados anteriormente na GFIP a ser retificada. 
4 - DADOS CADASTRAIS A SEREM RETIFICADOS POR PERÍODO 
Preencher com as competências, inicial e final, do período e os dados a serem retificados. 
Competência (mês/ano) até Competência (mês/ano)  
- Preencher, informando o período que deverá ser retificado, com o mês/ano da competência de início e o mês/ano da 
competência final, no formato MM/AAAA. Em se tratando de uma única competência, informar a mesma data para 
início e fim. O preenchimento deste campo é obrigatório.  
Alíquota RAT (%) 
- Informar a alíquota correta de contribuição para os Riscos Ambientais do Trabalho. 
SIMPLES 
- Informar a opção correta, conforme abaixo: 
1 - Não optante; 
2 - Optante; 
3 - Optante com Faturamento Anual Superior a R$ 1.200.000,00 
4 - Não Optante Produtor Rural com Faturamento Anual Superior a R$ 1.200.000,00 
5 - Não Optante Empresa com Liminar para não recolhimento da Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 
29/06/2001; 
6 - Optante com Faturamento Anual Superior a R$ 1.200.000,00 - Empresa com Liminar para não recolhimento da 
Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 29/06/2001;  
- Tratando-se de empregador doméstico e produtor rural pessoa física com faturamento inferior a R$ 1.200.000,00 
anuais, informar o código 1. 
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- Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1, ficando a 
empresa responsável por eventuais ônus. 
CNAE Fiscal 
- Informar o código correto de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal - CNAE Fiscal, instituído pelo 
IBGE através da Resolução CONCLA n° 01/98, de 25 de junho de 1998. 
LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
- Deverão ser devidamente preenchidos, principalmente quanto aos dados referentes ao responsável pelo 
preenchimento. Caso contrário, a retificação não será efetivada. 
PARA USO DA CAIXA 
- O empregado da CAIXA, ou da rede bancária conveniada, responsável pelo recebimento da RDE deverá assinar e 
carimbar este campo, atestando que as informações retificadas conferem com o(s) documento(s) apresentado(s). 
NOVAS GFIP/GRFP/GRFC ANEXADAS 
- Informar a opção correta, conforme abaixo: 
0= Sim 
1= Não. 
PROCEDIMENTOS 
É obrigatório anexar cópia da GFIP/GRFP/GRFC que apresentou incorreções, quando existir mais de uma guia 
recolhida pelo empregador/contribuinte na mesma data, competência e no mesmo código de recolhimento, observando 
o seguinte:  
Para a GFIP entregue em meio magnético (SEFIP), devem ser anexadas cópias do Comprovante de 
recolhimento/declaração, da Relação dos Trabalhadores (RE) e do Protocolo de Envio de Arquivo (quando o arquivo 
for remetido pela Internet - Conectividade Social), obedecido o disposto no Capítulo I, item 11, nota 2, do Manual da 
GFIP. 
Quando se tratar de GFIP com recolhimento centralizado para o FGTS, também deve ser anexada cópia da REC - 
Relação de Estabelecimentos Centralizados. 
Quando se tratar de GFIP com informação de tomador de serviço ou obra de construção civil, também deve ser anexada 
cópia da RET - Relação de Tomadores/Obras. 
É obrigatório anexar, cópia de solicitações de retificações anteriormente apresentadas para a GFIP/GRFP/GRFC que 
está sendo novamente retificada. 
Para a retificação dos campos abaixo, e excluídas as obrigatoriedades supra descritas, basta citadas nos subitens 2.4.1 e 
2.4.2, é suficiente o empregador/contribuinte preencher o campo correspondente com a informação correta: 
- Valor devido à Previdência Social; 
- Contribuição descontada dos segurados; 
- Valor do salário-família; 
- Valor do salário-maternidade; 
- Comercialização da produção - Pessoa jurídica; 
- Comercialização da produção - Pessoa física; 
- Receita evento desportivo/patrocínio; 
- Compensação da Previdência Social; 
- Valor de retenção (Lei 9.711/98); 
- Valores pagos a cooperativas de trabalho; 
- Valor das faturas emitidas para o tomador; 
- Percentual de isenção filantropia; 
- Código de pagamento GPS. 
Além do preenchimento do respectivo campo no formulário RDE, é necessário anexar “novas GFIP/GRFP/GRFC” ao 
processo de retificação, sendo que estas novas guias, quando somadas, devem refletir o conteúdo da guia incorreta e de 
eventuais retificações anteriores, nos seguintes casos: 
Sempre que a retificação solicitada envolver um dos campos abaixo: 
- Competência; 
- CNPJ/CEI do empregador/contribuinte. 
Somente quando a retificação solicitada envolver um dos campos abaixo, nas situações em que a alteração for de um 
código informado para mais de um código correto. 
- Código de recolhimento; 
- CNPJ/CEI do tomador/obra; 
- FPAS. 
A retificação do campo “código de recolhimento” somente é permitida quando o código de recolhimento da GFIP 
objeto de retificação e das “novas GFIP” tiverem a mesma natureza; ou seja, se na GFIP com a informação incorreta 
constar um código que indique recolhimento ao FGTS, na “nova GFIP” deve constar um código de recolhimento ao 
FGTS. 
A CAIXA poderá exigir documentos complementares para efetivar a retificação solicitada pelo 
empregador/contribuinte.  
DA RETIFICAÇÃO DE DADOS DO TRABALHADOR - RDT - FGTS/INSS - MODELO 3 
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Os dados do trabalhador, informados incorretamente, devem ser retificados, exclusivamente, por meio do formulário 
RDT – Retificação de Dados do Trabalhador - Modelo 3. 
Os dados relativos ao endereço do trabalhador podem também ser retificados pelo próprio trabalhador. 
O preenchimento das informações prestadas e a entrega do formulário RDT são de inteira responsabilidade do 
empregador/contribuinte. 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
O formulário RDT deve ser preenchido conforme instruções abaixo, podendo a CAIXA exigir documentos 
complementares que se fizerem necessários. 
- Carimbo CIEF 
- A responsabilidade pelo preenchimento deste campo é da Agência da CAIXA ou rede bancária conveniada, receptora 
do documento, que deve apor o carimbo padronizado instituído pela Norma de Execução CSA/CIEF nº 001/90, nas 2 
vias, evidenciando a data de entrega do documento. 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
- O preenchimento de todos os campos desta seção é obrigatório e deve estar de acordo com o cadastro do FGTS. 
Razão Social/Nome 
- Informar a razão/denominação social do empregador/contribuinte existente no cadastro do FGTS. 
Código do Empregador (empresa com FGTS) 
- Informar o código do empregador/contribuinte existente no cadastro do FGTS sempre que se tratar de empresa com 
recolhimento para o FGTS. 
UF Conta 
- Informar a Unidade da Federação onde é efetuado o recolhimento ao FGTS e/ou a prestação de informações à 
Previdência Social. 
CNPJ/CEI do empregador 
- Informar o  CNPJ/CEI do empregador/contribuinte. 
Pessoa para contato/DDD/telefone 
- Informar o nome e o telefone da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
- O preenchimento de todos os campos desta seção é obrigatório e deve estar de acordo com o cadastro do FGTS. 
Nome do Trabalhador 
- Informar o nome civil do trabalhador. 
Nº do PIS/PASEP/Inscrição do contribuinte Individual  
- Informar o nº do PIS/PASEP do trabalhador ou da inscrição na Previdência Social do contribuinte individual. 
Data de admissão 
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data de admissão do trabalhador, exceto para as categorias de 
trabalhador 2, 13, 14, 16, 17, 22 e 24. 
Código do Trabalhador (categorias com FGTS) 
- Informar o número da conta vinculada atribuído pela CAIXA, para as categorias de trabalhador em que há incidência 
de FGTS. 
Categoria 
- Preencher conforme tabela Categoria do Trabalhador, constante do subitem 5.2 desta Circular. 
3 - DADOS CADASTRAIS (PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS A SEREM ALTERADOS) 
Nome do trabalhador 
- Preencher com o nome constante do registro civil do trabalhador. 
Nº do PIS/PASEP/Inscrição do Contribuinte Individual  
- Informar o nº do PIS/PASEP do trabalhador ou da inscrição na Previdência Social do contribuinte individual. 
Data de admissão 
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data de admissão correta do trabalhador. 
Data de Opção/Data de Retroação 
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data correta constante nos documentos do trabalhador (Termo de opção 
pelo  FGTS ou anotação na Carteira de Trabalho) quando se tratar de contrato de trabalho anterior a 05/10/1988. 
Data de Nascimento 
- Preencher no formato DD/MM/AAAA, com a data de nascimento correta do trabalhador, exceto para as categorias 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24. 
Movimentação informada (Data/Código) 
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data e o código de movimentação informados na GFIP/GRFP/GRFC. 
Movimentação correta (Data/Código)  
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data e o código de movimentação corretos, constante do subitem 5.3 
desta Circular. 
Categoria 
- Preencher com a categoria correta do trabalhador, constante do subitem 5.2 desta Circular. 
Matrícula 
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- Preencher com a matrícula correta do trabalhador na empresa, no formato alfanumérico, com até 14 posições, quando 
houver. 
Nº CTPS/Série/UF 
- Preencher com o número, série e UF corretos da Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador. 
Unidade de Trabalho 
- Preencher com a unidade de trabalho correta, se houver. 
Endereço (logradouro/número/andar/apartamento, etc.), Bairro/Distrito/Município/UF/CEP 
- Preencher com o endereço correto para o qual devem ser encaminhados os extratos do FGTS do trabalhador. 
- O CEP deve ser informado com 8 dígitos. 
4 - DADOS A SEREM RETIFICADOS POR GFIP/GRFP/GRFC (obrigatório anexar GFIP/GRFP/GRFC incorreta e 
nova(s) GFIP/GRFP/GRFC, conforme o caso) 
- Identificação do recolhimento/Declaração (preenchimento obrigatório). 
Banco/Agência/Data 
- Informar o código do banco e da agência bancária onde foi recolhida/entregue a GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada, 
bem como a data de recolhimento/entrega da guia. 
Competência (Mês/Ano) 
- Preencher, no formato MM/AAAA, com a competência informada na GFIP/GRFP a ser retificada. 
- No caso de GRFP, a competência deve ser o mês da rescisão, ou o mês anterior à rescisão, de acordo com as seguintes 
situações: 
a) - Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “mês de rescisão” ou contenha 
simultaneamente as competências “mês de rescisão” e “mês anterior à rescisão”, preencher este campo com o mês de 
rescisão; 
b) - Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “mês anterior à rescisão”, preencher 
este campo com o mês anterior à rescisão; 
c) - Caso a GRFP a ser retificada contenha somente a informação da competência “verbas indenizatórias” ou contenha 
simultaneamente as “verbas indenizatórias” e a “multa rescisória”, preencher este campo com o mês das verbas 
indenizatórias.  
- No caso de GRFC, a competência deve ser o mês da rescisão, ou o mês anterior à rescisão. 
Código Recolhimento 
- Informar o código de recolhimento utilizado na GFIP/GRFP objeto da retificação. 
- No caso de GRFP, o código de recolhimento deve ser preenchido de acordo com as seguintes instruções: 
a) - Preencher este campo com o código de recolhimento 406, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informado o mês anterior à rescisão; 
b) - Preencher este campo com o código de recolhimento 407, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informado o mês da rescisão; 
c) - Preencher este campo com o código de recolhimento 407, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informados, simultaneamente, o mês anterior e o mês da rescisão; 
d) - Preencher este campo com o código de recolhimento 408, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informadas as Verbas Indenizatórias; 
e) - Preencher este campo com o código de recolhimento 400, se no campo Competência da guia a retificar estiver 
informada a Multa Rescisória; 
f) - Preencher este campo com o código de recolhimento 400, se no campo Competência da guia a retificar estiverem 
informadas, simultaneamente, as Verbas Indenizatórias e a Multa Rescisória. 
- No caso de GRFC, o código de recolhimento deve ser preenchido conforme tabela constante do subitem 4.5.2.1.5 
desta Circular. 
CNPJ/CEI tomador serviço/obra construção civil informado 
- Preencher com o CNPJ/CEI do tomador serviço/obra constr. civil informado na GFIP/GRFP/GRFC a ser retificado, 
onde consta o trabalhador. 
- O preenchimento deste campo é obrigatório se informado na guia original, anexando a cópia da Relação de Tomadores 
- RET, se for o caso. 
Retificação dos Dados (preencher somente os campos a serem alterados) 
CNPJ/CEI do empregador 
- Informado - preencher com a inscrição informada na GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada. 
- Correto - preencher com a inscrição correta, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP/GRFC a ser 
retificada. FPAS 
- Informado - informar o código de FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social constante nas GFIP/GRFP/GRFC 
a ser retificada. 
- Correto - Informar o código de FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social correto em substituição à 
informação anterior contida na GFIP/GRFP/GRFC a ser retificada. 
Valor descontado do Segurado 
- Informar o valor correto descontado do segurado, em substituição à informação anterior contida na GFIP/GRFP. 
Valor Base de cálculo 13º salário da Previdência Social - referente competência do movimento  
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- Informar o valor correto da base de cálculo do 13º salário da Previdência Social, referente competência do movimento, 
em substituição à informação anterior contida na GFIP. 
Valor Base de cálculo da Previdência Social - acidente de trabalho/Serviço Militar Obrigatório 
- Informar o valor correto da base de cálculo da Previdência Social, em substituição à informação anterior contida na 
GFIP. 
Razão Social do Tomador de Serviços/obra de construção civil correta 
- Informar a razão social correta do tomador de serviço/obra de construção civil, em substituição à informação anterior 
contida na GFIP/GRFP/GRFC. 
CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra de construção civil correto 
- Informar a inscrição correta do tomador de serviço/obra de construção civil, em substituição à informação anterior 
contida na GFIP/GRFP/GRFC. 
5 - DADOS A SEREM RETIFICADOS POR PERÍODO 
Identificação do Período 
Competência (preenchimento obrigatório) 
- Preencher, informando o período que deve ser retificado, com o mês/ano da competência de início e o mês/ano da 
competência final, no formato MM/AAAA. Em se tratando de uma única competência, informar a mesma data para 
início e fim.  
Retificação de Dados 
CBO 
- Informado - Informar o CBO - Código Brasileiro de Ocupação constante na GFIP no período objeto de retificação, ou 
deixar em branco, caso esta informação não tenha sido prestada.  
- Correto - Informar o CBO - Código Brasileiro de Ocupação do período objeto de retificação. 
Código de Ocorrência INSS 
- Informado - Informar o código de ocorrência constante na GFIP do período a ser retificado 
- Correto - Informar o código de ocorrência correto para o período objeto da retificação. 
Local e Data  
- Informar o nome da cidade e a data de entrega da RDT. 
Carimbo e assinatura do responsável  
- Apor carimbo e assinatura do empregador/contribuinte e/ou do responsável pela retificação. 
Assinatura/carimbo do responsável pela conferência 
- Apor o carimbo e assinatura do empregado da CAIXA, ou rede bancária conveniada, responsável pelo recebimento da 
RDT para atestar que as informações retificadas conferem com o(s) documento(s) apresentado(s). 
Novas GFIP/GRFP/GRFC anexadas 
- Informar a opção correta, conforme abaixo: 
0 - Sim 
1 - Não. 
PROCEDIMENTOS 
É obrigatório anexar a GFIP/GRFP/GRFC que apresentou incorreções, quando existir mais de uma guia recolhida pelo 
empregador/ contribuinte na mesma data, competência e no mesmo código de recolhimento, observando o seguinte: 
a) - Para a GFIP entregue em meio magnético (SEFIP), devem ser anexadas cópias do comprovante de 
recolhimento/declaração, da Relação dos Trabalhadores (RE) e do Protocolo de Envio de Arquivo (quando o arquivo 
for remetido pela Internet – Conectividade Social) obedecido o disposto no Capítulo I, item 11, nota 2, do Manual da 
GFIP. 
b) - Quando se tratar de GFIP com recolhimento centralizado para o FGTS, também deve ser anexada cópia da REC - 
Relação de Estabelecimentos Centralizados. 
c) - Quando se tratar de GFIP com informação de tomador de serviço ou obra de construção civil, também deve ser 
anexada cópia da RET - Relação de Tomadores/Obras.  
É obrigatório anexar, cópia de solicitações de retificações anteriormente apresentadas para a GFIP/GRFP/GRFC que 
está sendo novamente retificada. 
Para a retificação dos campos adiante descritos, excepcionados as obrigatoriedades citadas nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 o 
empregador/ contribuinte deve preencher o campo correspondente com a informação correta: 
- CBO; 
- Valor descontado do segurado; 
- Valor base de cálculo 13o salário da Previdência Social - referente à competência do movimento; 
- Valor base de cálculo da Previdência Social; 
- Código de ocorrência. 
Além do preenchimento do respectivo campo no formulário RDT, é necessário anexar “nova GFIP/GRFP/GRFC” ao 
processo de retificação, sempre que a retificação solicitada envolver um dos campos abaixo: 
- CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, caso o CNPJ informado e o correto forem diferentes, ou caso não haja GFIP 
entregue para o empregador/contribuinte correto; 
- CNPJ/CEI do tomador/obra, caso não haja GFIP entregue para o tomador/obra correto; 
- Código de recolhimento, caso não haja GFIP entregue para o código de recolhimento correto; 
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- FPAS, caso não haja GFIP entregue para o FPAS correto.  
Quando a retificação solicitada por meio de RDT repercutir nos valores calculados para o empregador/contribuinte, 
deve ser apresentado, também, o formulário RDE preenchido conforme orientação dos respectivos campos daquele 
formulário e consideradas as eventuais retificações anteriores. 
A alteração para mais de um código de recolhimento ou CNPJ/CEI correto deve ser efetuada por meio de RDE, bem 
como quando houver vários trabalhadores em uma mesma situação de retificação dos campos CNPJ/CEI do 
tomador/obra e FPAS.  
O procedimento de retificação por meio da RDE também deve ser utilizado quando a modificação solicitada envolver a 
totalidade dos trabalhadores informados na GFIP objeto de retificação, conforme orientação de preenchimento da RDE. 
A CAIXA poderá exigir documentos complementares para efetivar a retificação solicitada pelo 
empregador/contribuinte. 
DA RETIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E DEVOLUÇÃO - RRD DO FGTS - MODELO 3 
A retificação de remuneração do trabalhador informada a maior e/ou a solicitação de devolução, decorrentes de 
recolhimentos incorretos ao FGTS efetuados através de GFIP, GRDE, GRFC ou GRFP, devem ser realizadas por meio 
do formulário de RRD – Retificação da Remuneração e Devolução do FGTS. 
O preenchimento das informações prestadas e a entrega do formulário RRD são de inteira responsabilidade do 
empregador/contribuinte.  
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
O formulário RRD deve ser preenchido conforme instruções abaixo, podendo a CAIXA exigir documentos 
complementares que se fizerem necessários. 
01 - CARIMBO CIEF 
- A responsabilidade pelo preenchimento deste campo é da agência da CAIXA, ou da rede bancária, conveniada 
receptora do documento, que deve apor o carimbo padronizado instituído pela Norma de Execução CSA/CIEF nº 
001/90, nas duas vias, evidenciam a data de entrega do documento. 
02 - Razão social/nome 
- Preencher com a razão/denominação social do empregador/ contribuinte. 
03 - Pessoa para contato/DDD/telefone 
- Informar o nome e o telefone da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. 
04 - CNPJ/CEI do empregador 
- Informar o CNPJ/CEI do empregador/contribuinte. 
05 - Código do empregador (empresa com FGTS) 
- Informar o número de identificação do empregador/contribuinte no FGTS. 
06 - CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra construção civil  
- Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço/obra de construção civil informado na GFIP/GRFP/GRFC a ser 
retificada. 
- Este campo só deve ser preenchido quando na guia objeto de retificação conste a informação de tomador de 
serviço/obra de construção civil. 
- Anexar cópia da RET - Relação de Tomadores, se for o caso. 
07 - Tipo do formulário utilizado no recolhimento/declaração  
- Assinalar, obrigatoriamente com um “X”, uma das opções do tipo de formulário utilizado no recolhimento/declaração, 
anexando cópia do mesmo. 
08 - Motivo da solicitação (preenchimento obrigatório) 
Assinalar com “X”, conforme os objetivos da retificação, os campos: 
a) - Retificação de remuneração com devolução de FGTS, no caso de solicitação de devolução de valores recolhidos a 
maior ao FGTS, em função de erro na remuneração. Nesta situação, deve ser preenchido, obrigatoriamente, o campo 
Diferença entre a remuneração informada e a correta - 18 - Sem parcela do 13º salário e/ou campo 19 - Somente parcela 
do 13º salário. 
b) - Devolução de FGTS por erro de informação da categoria, no caso de solicitação de devolução de valores recolhidos 
a maior ao FGTS, em função de erro de informação na GFIP/GRFP/GRFC, relativo à categoria do trabalhador. Nesta 
situação, devem ser preenchidos, obrigatoriamente, os campos 13 e 17. 
c) - Retificação da remuneração sem devolução de FGTS, no caso de solicitação de retificação de remuneração que não 
implique devolução de valor recolhido ao FGTS. 
d) - Devolução de FGTS recolhido a maior (sem retificação de remuneração/categoria), no valor de _____no caso de 
solicitação de devolução de valores recolhidos a maior ao FGTS, em função de erro que não implique retificação da 
remuneração do trabalhador.  
- Justificativa 
Em qualquer dos motivos de solicitação, devem ser informados, obrigatoriamente, a data e o banco/agência do 
recolhimento/ entrega, bem como a justificativa para a retificação, conforme itens a seguir: 
- recolhimento em duplicidade; 
- recolhimento a maior; 
- remuneração informada a maior; 
- erro na aplicação dos índices do FGTS; 
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- informação de categoria indevida para o trabalhador; 
- remuneração informada para trabalhador indevido – citar nome do trabalhador; 
- remuneração informada após desligamento do trabalhador - citar nome do trabalhador; 
- cálculo indevido de contribuição social por erro na informação da opção pelo SIMPLES; 
- outros. 
09 - Conta Bancária para Crédito (devolução do FGTS) 
- Banco/Agência - Preencher com o número da conta bancária, código do banco e agência, para crédito do valor da 
devolução do FGTS. 
- A conta informada deve ser de titularidade do empregador/contribuinte solicitante da devolução 
10 - Código do trabalhador (categorias com FGTS) 
- Preencher com o número da conta vinculada do trabalhador no FGTS, quando houver. 
11 - Número do PIS/PASEP/Inscrição do contribuinte individual 
- Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador ou a inscrição na Previdência Social do contribuinte individual. 
12- Admissão (data) 
- Preencher, no formato DD/MM/AAAA, com a data de admissão do trabalhador, quando for o caso. 
13 - Cat. Trabalhador 
- Preencher com o código da categoria do trabalhador informado na GFIP/GRFP/GRFC. 
14 - Nome do trabalhador 
- Informar o nome civil do trabalhador. 
15 - Código do recolhimento 
- Informar o código de recolhimento utilizado na GFIP/GRFP. 
- Em se tratando de GRFP, informar os códigos 406, 407, 408 e/ou 400, constantes do campo 33 da referida guia, para 
retificação de remuneração de mês anterior à rescisão, mês da rescisão, de verbas indenizatórias e de multa rescisória, 
respectivamente, quando tais rubricas exigirem retificação. 
16 - Competência mês/ano 
- Preencher, no formato MM/AAAA, com o mês/ano a que se referem às informações. 
- Se este campo for utilizado para retificar informação prestada em GFIP/GRFP, deve ser preenchido um documento 
(RRD) para cada competência. 
- Se a retificação for de GRFP, podem ser registradas as duas competências (mês anterior à rescisão e mês da rescisão). 
As rubricas “mês de rescisão”, “verbas indenizatórias” e “multa rescisória” se referem à mesma competência - mês de 
rescisão, mas devem ser registradas em linhas distintas, em razão de possuírem códigos diferenciados para o campo 33 
da GRFP. 
17 - Categoria correta 
- Preencher, com o código correto da categoria, constante do subitem 5.2 desta Circular, sempre que a retificação for 
decorrente de erro na informação na categoria do trabalhador. 
18 - Diferença entre a remuneração informada e a correta - sem parcela do 13º salário 
- Preencher com o valor da diferença da remuneração/valor do saldo para fins rescisórios informado a maior na 
GFIP/GRFP/GRFC, excluída a parcela do 13º Salário: 
- Para os trabalhadores com FGTS - o valor sobre o qual incidiu indevidamente o FGTS; 
- Para os trabalhadores sem FGTS - o valor informado a maior. 
19 - Diferença entre a remuneração informada e a correta - somente parcela do 13º salário 
- Preencher com o valor da diferença da remuneração correspondente à parcela do 13º Salário informada a maior na 
GFIP/GRFP sobre a qual incidiu indevidamente o FGTS. 
20 - Somatório 
- Informar o somatório dos valores relacionados no campo 18. 
21 - Somatório 
- Informar o somatório dos valores relacionados no campo 19. 
Local e data 
- Informar o nome da cidade e a data de entrega do formulário RRD. 
Carimbo e assinatura do responsável pela empresa 
- Apor carimbo da empresa e assinatura do empregador/contribuinte ou seu representante legal. 
CONDIÇÕES PARA DEVOLUÇÃO 
A devolução de valores incorretamente recolhidos ao FGTS só pode ser efetivada em favor dos empregadores que 
cumprirem os seguintes requisitos: 
- estar adimplente com os recolhimentos devidos ao FGTS; 
- não possuir no cadastro do FGTS diferenças a regularizar, devedoras ou credoras; no âmbito nacional da Gerência de 
Filial do FGTS - GIFUG; 
- estar em situação regular nos empréstimos lastreados com recursos do FGTS, em âmbito nacional. 
Quando a solicitação envolver valores já individualizados em contas vinculadas, a devolução fica condicionada à: 
- que o empregador/contribuinte tenha recolhido todas as competências devidas ao trabalhador no decorrer do contrato 
de trabalho em questão; e 
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- disponibilidade de saldo na conta vinculada do trabalhador na data da devolução, ainda que parcial para devolução das 
parcelas Depósito e JAM. 
Tendo havido saque das parcelas Depósito e JAM, o empregador/ contribuinte fará jus à devolução das parcelas 
Contribuição Social, Multa da Contribuição Social e/ou Multa, quando devidamente recolhidas. 
Quando a solicitação envolver valores pendentes de individualização, a devolução fica condicionada à: 
- existência de saldo na competência objeto da devolução na conta da empresa, de modo a atender, ainda que 
parcialmente, o pleito do empregador/contribuinte; e 
- regularização de outras diferenças, caso a conta do empregador/ contribuinte possua valores pendentes de 
individualização que não seja referente ao pleito. 
Excepciona-se a regularização quando: 
- os depósitos a individualizar foram anteriormente pactuados com a CAIXA em virtude da inexistência de dados 
cadastrais e desde que haja publicação de edital de convocação dos empregados daquela época em jornal de grande 
circulação local; ou  
- em caso de valores de até R$10,00 - atualizados, conforme dispõe na Resolução do Conselho Curador do FGTS No. 
318, de 31/08/1999. 
No caso de valores decorrentes de depósitos efetuados em atraso, a devolução parcial fica condicionada à devida 
apropriação das cominações legais sobre o valor devido ao FGTS, caso tenham sido recolhidas ou à regularização da 
pendência, se ainda houver. 
Tratando-se de devolução de valores às empresas instituídas por Lei, autônomas no que se refere a administração de 
seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, a verificação das condições pode 
ocorrer por estabelecimento, individualmente.  
Para os pedidos de devolução de valores oriundos do FPM/FPE e outras garantias, retidos indevidamente, não se 
aplicam as exigências mencionadas. 
Para os caso de valores retidos do FPM, com base no Decreto nº 894/93, tendo havido excesso no valor apropriado para 
satisfação da última parcela devida em contrato de parcelamento do Município, a CAIXA efetua a devolução, 
independentemente de solicitação da Prefeitura, a qual é cientificada por ofício específico. 
No caso de valores retidos do FPM, não amparados pelo Decreto nº 894/93, FPE e outros tipos de garantias, a CAIXA 
efetua a devolução, desde que comprovada a duplicidade de recolhimentos ou existência de valor em excesso, 
independentemente de solicitação da Prefeitura/Estado, que é cientificado por ofício específico. 
São passíveis de devolução, após novo recolhimento na forma legal, os valores recebidos com a característica de uma 
das ocorrências adiante elencadas: 
- informação/aposição de CNPJ/CEI incorretos - exceto recolhimentos em GFIP/GRFP/GRFC; 
- informação de código de recolhimento incorreto – exceto recolhimentos em GFIP/GRFP/GRFC; 
- informação da competência errada - exceto recolhimentos em GFIP/GRFP/GRFC; 
- utilização de guia de recolhimento incorreta; ou  
- recolhimento efetuado com inconsistências cadastrais, que resultem na individualização para outro trabalhador. 
São passíveis de devolução, não implicando em novo recolhimento, os valores recebidos com uma das seguintes 
ocorrências: 
- utilização de base de incidência incorreta; 
- mudança de regime jurídico de trabalho; 
- cancelamento de rescisão; 
- recolhimento anterior à data de admissão do empregado; 
- recolhimento posterior à data de afastamento do empregado; 
- informação de remuneração a maior; 
- informação da categoria com FGTS quando não é devido FGTS; 
- recolhimento por meio de GRR de cominações previstas no § 6º do art. 9º do Regulamento Consolidado do FGTS, 
quando realizado no período compreendido entre 16/02/1998 a 07/05/1998; 
- recolhimento previsto na Lei Complementar nº 110, de 29/06/2001: para categoria isenta, recolhimento em GRFC com 
afastamento anterior a 28/09/2001 ou recolhimento em GFIP para competência anterior à competência 10/2001. 
Não são passíveis de devolução: 
- depósito efetuado em caráter habitual, por liberalidade do empregador/contribuinte, aos diretores não empregados, 
sócios-gerentes ou sócios-cotistas independentemente de terem ou não efetiva e intensa participação na gestão do 
negócio, ou ainda, quando houver retratação pela suspensão dos recolhimentos; 
- depósito recursal, previsto no art. 899 da CLT, uma vez que tais valores somente podem ser movimentados por 
determinação da vara judicial que conheceu o feito; 
- depósito efetuado na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 
previstas no art. 37, II, da Constituição Federal, com possibilidade de saque pelo titular a partir de agosto de 2002, 
conforme Medida Provisória 2.164- 40 de 26/07/2001. 
Não se aplica o princípio da habitualidade, nem incide quaisquer encargo trabalhista para o depósito que tenha por base 
de incidência a participação nos lucros ou resultados, decorrente de negociação entre o empregador/contribuinte e os 
trabalhadores. 
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No caso de depósito recursal realizado para garantia de recurso em que restar comprovada a inexistência de ação 
trabalhista que justifique o recolhimento pode ser acatada a solicitação de devolução de valores. 
Neste caso, o empregador/contribuinte deve instruir o pedido de devolução com a apresentação de certidões negativas 
da Justiça do Trabalho, comprovando inexistência de ação trabalhista proposta pelo trabalhador identificado, 
indevidamente, como reclamante.  
Na devolução parcial é acatada cópia da guia de recolhimento, mediante apresentação da original para conferência. 
Na devolução total do recolhimento deve ser apresentada a via original da guia de recolhimento GFIP/GRDE - 1 via e 
GRFC/GRFP - 2 vias.  
Para os casos de devolução de valores recolhidos antes da centralização do cadastro do FGTS na CAIXA, o 
empregador/contribuinte deve: 
Se os valores tiverem sido individualizados, instruir o pedido com o extrato da empresa contendo o lançamento do valor 
a ser devolvido e com o extrato da conta vinculada, fornecido pelo Banco Depositário de origem, onde constem os 
lançamentos desde o recolhimento efetuado incorretamente até centralização. 
Se os valores não tiverem sido individualizados, instruir o pedido com o extrato da empresa contendo o lançamento do 
valor a ser devolvido, fornecido pelo Banco Depositário de origem, onde constem os lançamentos de depósitos a 
discriminar/individualizar, desde o recolhimento efetuado incorretamente até a centralização. 
Caso a opção de pagamento seja de crédito em conta corrente em outra instituição financeira que não a CAIXA, a 
operação será tarifada de acordo com a tarifa bancária devida pela remessa de valores através de DOC-E ou outra forma 
que venha a ser adotada. 
PROCEDIMENTOS 
Tratando-se de devolução de recolhimentos realizados indevidamente por meio de GR e RE, GRE, GRR, GRDA ou 
DERF, deve ser utilizado requerimento específico, Anexo I, preenchido em duas vias. 
Anexar ao requerimento de devolução os seguintes documentos:  
- cópia ou original da GR e RE, GRDA, GRE, GRR ou DERF relativa à competência objeto do pleito; 
- extrato emitido pelo Banco Depositário anterior à migração, quando for o caso; 
- cópia ou original da GRDA quando o recolhimento for oriundo de cobrança de débito inscrito em dívida ativa, 
ajuizado ou não; 
- cópia da página da RE que contenha o depósito objeto do pedido de devolução, quando se tratar de recolhimento por 
meio magnético; 
- documento(s) comprobatório(s) do motivo da solicitação;  
- cópia da procuração específica, quando o signatário do pedido de devolução não for o representante legal da empresa 
nominado no contrato social; e 
- cópia da identidade do procurador.  
Tratando-se de devolução/retificação de recolhimentos incorretos efetuados através de GFIP, GRDE, GRFC ou GRFP, 
deve ser utilizada o formulário RRD, preenchido em duas vias. 
Anexar ao formulário RRD os seguintes documentos:  
- cópia ou original da GFIP, GRDE, GRFC ou GRFP, relativa à competência objeto do pleito, conforme o caso; 
- cópia da página da RE que contém a remuneração objeto do pedido de devolução, quando se tratar de recolhimento 
por meio magnético; 
- documento(s) comprobatório(s) do motivo da solicitação; 
- cópia da procuração específica, quando o signatário do pedido de devolução não for o representante legal da empresa 
nominado no contrato social; e 
- cópia da identidade do procurador. 
O formulário RRD deve ser utilizado para retificar a remuneração, categoria e/ou devolução do total recolhido pelo 
empregador/ contribuinte. 
Sempre que ocorrer informação de remuneração a menor, a complementação dar-se-á por meio de outra 
GFIP/GRFP/GRFC.  
A devolução/retificação total de uma GFIP/GRFP/GRFC entregue em duplicidade, pode ser solicitado por meio da 
indicação, no campo Justificativa do formulário RRD, devendo ser anexada a GFIP/GRFP/GRFC objeto da devolução. 
Nesta situação, consignar no formulário RRD os trabalhadores com o total da remuneração informada na 
GFIP/GRFP/GRFC e que se solicita a devolução/retificação. 
A devolução/retificação parcial de uma GFIP/GRFP/GRFC; ou seja, quando apenas parte dos trabalhadores ou parte das 
remunerações deve ser devolvida/retificada, além do formulário RRD, é necessário a entrega do formulário RDE e/ou 
do formulário RDT, retificando as demais informações à Previdência Social, constantes da GFIP/GRFP objeto de 
retificação, que estejam relacionadas aos trabalhadores ou remunerações devolvidas/retificadas. 
A alteração de remuneração ou categoria do trabalhador pode ocasionar diferenças nos valores informados em 
GFIP/GRFP nos campos Valor devido à Previdência Social, Contribuição descontada dos segurados e Valor descontado 
do segurado. Neste caso, o empregador/ contribuinte deve retificar tais campos por meio dos formulários RDE e RDT. 
Para retificação de remuneração/saldo para fins rescisórios, informado em GRFC, é necessário que a empresa informe o 
código de recolhimento, conforme tabela abaixo: 
 
CAMPO DA GRFC  CÓDIGO RECOLHIMENTO A SER INFORMADO 
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CAMPO 25 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO  406 - Recolhimento Mês Anterior à Rescisão 
CAMPO 26 - MÊS RESCISÃO  407 - Recolhimento Mês da Rescisão 
CAMPO 27 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO  408 - Recolhimento Aviso Prévio Indenizado 
CAMPO 28 - SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS  400 - Recolhimento Multa Rescisória 
 
DAS TABELAS AUXILIARES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE RETIFICAÇÃO E 
DEVOLUÇÃO DE VALORES 
Tabela de códigos de recolhimento/declaração previstos, para informação pelo empregador/contribuinte. 
 
CÓDIGO  SITUAÇÃO 
11 5  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso). 
130  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou 

em atraso). 
145  Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA. 
150  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com 

cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário - Lei nº 6.019/74, em relação aos empregados 
cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial (no prazo ou em atraso). 

155  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil - empreitada total 
ou obra própria (no prazo ou em atraso). 

307  Recolhimento de Parcelamento FGTS. 
317  Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços. 
327  Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999. 
337  Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999 de empresas 

com tomador de serviços. 
345  Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA de Parcelamento contratado segundo 

resolução CCFGTS 325/99. 
418  ecolhimento recursal para o FGTS; 
604  Recolhimento ao FGTS de entidades com fins filantrópicos - Decreto-Lei n° 194, de 24/02/1967 

(competências anteriores a 10/1989); 
608  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativo a dirigente sindical (no prazo ou em 

atraso). 
640  Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988). 
650  Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativo a dissídio coletivo, reclamatória 

trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso). 
660  Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação 

perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso). 
903  Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical; do valor pago pela Justiça do 

Trabalho a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados 
magistrados, sobre os quais  não incide FGTS. 

904  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo, reclamatória 
trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia. 

905  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS. 
906  Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS (GFIP 

Sem Movimento). 
907  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de 

mão-de-obra e empresa de trabalho temporário - Lei nº 6.019/74, em relação aos empregados cedidos, ou 
de obra de construção civil - empreitada parcial. 

908  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil - empreitada total ou 
obra própria. 

909  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso. 
910  Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical. 
9 11  Declaração para a Previdência Social de Cooperativa de Trabalho relativa aos contribuintes individuais 

cooperados. 
 
Tabela de categorias do trabalhador previstas, para informação pelo empregador/contribuinte: 
 
CÓDIGO  CATEGORIA 
01  Empregado. 
02  Trabalhador avulso. 
03  Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS. 
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04  Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado - Lei n° 9.601/98, com as alterações da 
Medida Provisória n° 2.164-41, de 24/08/2001. 

05  Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS - Lei nº 8.036/90, art. 16. 
06  Empregado doméstico. 
07  Menor aprendiz - Lei n°10.097/2000. 
11  Contribuinte individual - Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 
12  emais agentes públicos. 
13  Contribuinte individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, 

com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção. 
14  Contribuinte individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, 

com  contribuição sobre salário-base. 
15  Contribuinte individual - Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração. 
16  Contribuinte individual - Transportador autônomo, com contribuição sobre salário- base. 
17  Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de 

trabalho. 
18  Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços a empresas contratantes da 

cooperativa de trabalho. 
19  Agente Político. 
20  Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão e, Servidor Público ocupante de cargo 

temporário. 
21  Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e 

Conselho de Contas. 
22  Contribuinte individual - contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por 

produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras. 
23  Contribuinte individual - transportador autônomo contratado por outro contribuinte individual equiparado 

à empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira 
estrangeiras. 

24  Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a entidade beneficente de assistência social isenta 
da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho. 

25  Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços a entidade beneficente de 
assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho. 

 
Tabela de códigos de movimentação previstos, para informação pelo empregador/contribuinte: 
 

 
CÓDIGO  SITUAÇÃO 
H  Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador. 
I1  Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, 

inclusive rescisão antecipada do contrato a termo. 
I2  Rescisão por culpa recíproca ou força maior. 
I3  Rescisão por término do contrato a termo. 
I4  Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do 

empregado doméstico, por iniciativa do empregador. 
J  Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do 

empregado. 
K  Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do 

empregador, com justa causa, no caso de empregado não 
optante, com menos de um ano de serviço. 

L  Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho. 
M  Mudança de regime estatutário. 
N1  Transferência de empregado para outro estabelecimento da 

mesma empresa. 
N2  Transferência de empregado para outra empresa que tenha 

assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido 
rescisão de contrato de trabalho. 

O1  Afastamento temporário por motivo de acidente de 
trabalho, por período superior a 15 dias. 

O2  Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo 
acidente de trabalho. 

O3  Afastamento temporário por motivo de acidente de 
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trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias. 
P1  Afastamento temporário por motivo de doença, por 

período superior a 15 dias. 
P2  Novo afastamento temporário em decorrência da mesma 

doença, dentro de 60 dias contados da cessação do 
afastamento anterior. 

Q1  Afastamento temporário por motivo de licença-
maternidade (120 dias). 

Q2  Prorrogação do afastamento temporário por motivo de 
licença-maternidade. 

Q3  Afastamento temporário por motivo de aborto não 
criminoso. 

Q4  Afastamento temporário por motivo de licença-
maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 
criança até 1 (um) ano de idade (120 dias). 

Q5  Afastamento temporário por motivo de licença-
maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 
criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade 
(60 dias). 

Q6  Afastamento temporário por motivo de licença-
maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de 
criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de 
idade (30 dias). 

R  Afastamento temporário para prestar serviço militar. 
S2  Falecimento. 
S3  Falecimento motivado por acidente de trabalho. 
U1  Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade sem 

continuidade de vínculo empregatício. 
U2  Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade com 

continuidade de vínculo empregatício. 
U3  Aposentadoria por invalidez. 
W  Afastamento temporário para exercício de mandato 

sindical. 
X  Licença sem vencimentos. 
Y  Outros motivos de afastamento temporário. 
Z1  Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-

maternidade. 
Z2  Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente 

do trabalho. 
Z3  Retorno de novo afastamento temporário em decorrência 

do mesmo acidente de trabalho. 
Z4  Retorno de afastamento temporário por motivo de 

prestação de serviço militar. 
Z5  Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença. 
Z6  Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente 

de trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O preenchimento e a prestação das informações nos formulários retificadores são de inteira responsabilidade do 
empregador/ contribuinte, que se sujeitará a penalidades legais em virtude da inconsistência das informações. 
Quando a retificação solicitada por meio do formulário RDT repercutir nos valores calculados para o 
empregador/contribuinte, deve ser apresentado, também, o formulário RDE preenchido conforme orientação dos 
respectivos campos daquele formulário e consideradas as eventuais retificações anteriores. 
A alteração de código de recolhimento ou CNPJ/CEI para mais de um código de recolhimento ou CNPJ/CEI corretos, 
deve ser efetuada por meio de RDE, bem como quando houver situação de retificação dos campos CNPJ/CEI do 
tomador/obra e FPAS.  
Nesta hipótese, é necessária a apresentação de novas GFIP, visando a correta distribuição dos trabalhadores. 
As novas GFIP devem ter a mesma natureza do código de recolhimento da GFIP objeto de retificação; ou seja, se na 
GFIP com a informação incorreta constar um código que indique recolhimento ao FGTS, na nova GFIP deve constar 
um código de recolhimento ao FGTS. 
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Caso o empregador/contribuinte tenha apresentado, na mesma competência, a GFIP DECLARATÓRIA (apenas 
informações à Previdência Social e ao FGTS) e a GFIP de RECOLHIMENTO (recolhimento ao FGTS e informações à 
Previdência Social), e sendo necessário efetuar retificação, esta retificação deve ser realizada tanto para a GFIP 
DECLARATÓRIA quanto para a de GFIP de RECOLHIMENTO. 
Considerando a obrigatoriedade da entrega da GFIP em meio magnético (SEFIP), conforme Portaria Interministerial 
MT/MPAS n° 326, de 19/01/2000, sempre que nesta orientação constar a obrigação de apresentar/anexar nova GFIP, 
considerar que devem ser apresentados os arquivos do SEFIP (SEFIPCR.RE e SEFIPCT.RE). 
Caso a GFIP incorreta tenha sido gerada em versão do SEFIP anterior à versão 6.0, as novas GFIP devem ser geradas na 
mesma versão da GFIP incorreta, ou até a versão 5.4. Na eventualidade da GFIP incorreta ter sido gerada a partir da 
versão 6.0 do SEFIP, as novas GFIP devem ser geradas em versão igual ou superior a 6.0, ao passo que, se a GFIP 
incorreta foi entregue em meio papel, as novas GFIP devem ser geradas em versão do SEFIP igual ou inferior a 5.4. 
A CAIXA poderá exigir documentos complementares para efetivar a retificação solicitada pelo 
empregador/contribuinte. 
Esta Circular entra em vigor na data da sua publicação. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA - Diretor 
ANEXO I 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DO FGTS  
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
GIFUG (Unidade Regional) 
Endereço 
CEP - Cidade - UF  
- (nome da empresa), (CGC/CEI), com sede à (endereço completo), vem requerer a devolução de valores 
incorretamente recolhidos ao FGTS, conforme discriminado na relação anexa. 
- Sendo verificado o direito ao recebimento dos valores pleiteados, solicitamos que o crédito correspondente seja 
efetuado em nossa Conta Corrente (nº da conta) da Agência (nº e nome) do banco (nº e nome). 
Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade do presente requerimento.  
- - - - - Local e Data 
- _______________________________________________ 
- Nome/telefone/assinatura representante legal da empresa 
1ª via - CAIXA 
2ª via - Empresa 
Devem constar na relação as seguintes informações: 
NOME DO EMPREGADO: 
MATRICULA Nº: 
CTPS: 
PIS/PASEP: 
VALOR RECOLHIDO: EM MOEDA À ÉPOCA DO RECOLHIMENTO 
VALOR DEVIDO: EM MOEDA À ÉPOCA DO RECOLHIMENTO 
DIFERENÇA SOLICITADA: EM MOEDA À ÉPOCA DO RECOLHIMENTO 
COMPETÊNCIA: 
MOTIVO: esclarecer o motivo do pedido da devolução  
 Se o requerimento for enviado através dos correios, será necessário anexar, também, cópia do contrato social.  
 

A T O S    

47. ATO Nº 124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 19 DE MAIO DE 2004. (DOU 20.5.2004, Seção 1, p. 68).  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21 
do Regimento Interno e tendo em vista o disposto no art. 4º do Ato 487, de 28 de dezembro de 1998, bem como o que 
consta nos autos do Processo STJ nº 7064/2003, resolve: 
Art. 1º À medida que vagarem os cargos de Técnico Judiciário - Área Serviços Gerais - Especialidade Transporte, do 
Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça, ficarão automaticamente alterados para os cargos de Técnico 
Judiciário - Área Administrativa.  
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro EDSON VIDIGAL 
/ 
48. ATO Nº 197 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 30 DE ABRIL DE 2004. (DOU 04.5.2004, Seção 1, pp. 

110-113). Abre ao Orçamento Fiscal da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 4ª, 9ª, 
13ª, 15ª, 20ª, e 21ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 4.987.467,00 para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. EXCERTOS. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o disposto no inciso I do § 1º do art. 64 da Lei 10.707, de 30 de julho de 2003, combinado com o art. 4º 
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da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, considerando as disposições contidas na Portaria nº 2/SOF/MP, de 27 de 
janeiro de 2004, e no Ato nº 58-TST, de 17 de fevereiro de 2004, resolve: 
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho das 4ª, 
9ª, 13ª, 15ª, 20ª e 21ª Regiões, crédito suplementar, tipo 412, no valor global de R$ 4.987.467,00 (quatro milhões, 
novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), para atender às despesas decorrentes de sentenças 
judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor, constante do Anexo I deste Ato. 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações 
consignadas a essa finalidade, na mesma ou em outra unidade orçamentária, conforme indicado no Anexo II deste Ato. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
Ministro VANTUIL ABDALA 
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49. ATO Nº 200 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 30 DE ABRIL DE 2004. (DJU 05.5.2004, Seção 1, p. 

485). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
Considerando que ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho compete promover a conciliação nos dissídios 
oletivos originários, como também realizar as diligências que reputar necessárias para a solução do conflito, a teor dos 
arts. 860, 862 e 864 da CLT e no art. 36, inciso XXVIII, do Regimento Interno desta Corte; 
Considerando o disposto no art. 36, inciso XXXII, do RITST, que autoriza o Presidente do Tribunal "delegar ao Vice-
Presidente, ao Corregedor-Geral ou a Ministros da Corte atribuições as quais esteja impossibilitado de cumprir ou que a 
conveniência administrativa recomendar a delegação", resolve: 
Delegar ao Ex.mo Ministro Vice-Presidente do Tribunal a atribuição de designar e presidir audiência de conciliação e 
instrução de dissídios coletivos de competência originária desta Corte. 
VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
50. ATO  Nº  208  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  DE  05  DE  MAIO  DE 2004. (DJU 11.5.2004, Seção 

1, p. 352). 
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O MINISTRO NO EXERCÍCIO EVENTUAL DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento nos artigos 18 c/c o artigo 36, inciso XI, do Regimento 
Interno desta Corte, ad referendum do Tribunal Pleno,  
Considerando o afastamento temporário do Ex.mo Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, por período 
superior a 30 (trinta) dias; 
Considerando o disposto no art. 17 do Regimento Interno desta Corte, resolve: 
1- Desconvocar a Ex.ma Juíza ROSITA DE NAZARÉ SIDRIM NASSAR, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região, que, por força da Resolução Administrativa nº 967/2003, atuava nesta Corte, em caráter excepcional e 
temporário, convocando S. Ex.ª para substituir o Ex.mo Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, no período de 5 
de maio de 2004 a 1º de julho de 2004; 
2- Convocar a Ex.ma Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, para atuar nesta Corte, em caráter excepcional e temporário, no período de 10 de maio de 2004 a 1º de julho de 
2004, assumindo a relatoria dos processos anteriormente distribuídos à Ex.ma Juíza Rosita de Nazaré Sidrim Nassar. 
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Ministro no exercício eventual da Presidência 
 
51. ATO  Nº  219  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  DE 10 DE MAIO DE 2004. (DJU 12.5.2004, Seção 1, 

p. 486). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: 
Revogar os ATOS.GP.Nº 104/2004 e GDGCJ.GP.Nº 117/2004, que suspendiam as citações, intimações e prazos 
processuais em favor da União, das autarquias e fundações públicas.  
Este ato entra em vigor no dia 13 de maio de 2004. 
VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente 
 
52. ATO  Nº  222  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  DE  11  DE  MAIO DE 2004. (DOU 13.5.2004, Seção 

1, p. 95). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
tendo em vista o constante do Processo TST nº 50.153/2004.9, bem assim o disposto na Lei nº 10.707, de 30 de julho de 
2003, em seus artigos 6º, §§ 5º e 6º, e 62, inciso II, resolve, 
Promover alteração na modalidade de aplicação das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Superior do 
Trabalho, constantes da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, na forma dos Anexos I e II a este Ato. 
Ministro VANTUIL ABDALA 
ANEXOS 
 

R$ 1,00
ANEXO I 

ACRÉSCIMO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA ID. 
USO FONTE VALOR 

02.126.0571.5093.0001 
Implantação do Sistema Integrado de 
Gestão da Informação Jurisdicional na 
Justiça do Trabalho 

3390 0 100 2.142.054 

 
R$ 1,00

ANEXO II 
REDUÇÃO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA ID. 
USO FONTE VALOR 

 Tribunal Superior do Trabalho     

02.126.0571.5093.0001 
Implantação do Sistema Integrado de 
Gestão da Informação Jurisdicional na 
Justiça do Trabalho 

3350 0 100 2.142.054 
 

 
53. ATO  Nº  229  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR DO TRABALHO, DE 13 DE MAIO DE 2004. (DJU 17.5.2004, Seção 1, p. 

403). 
O MINISTRO PRESIDENT E 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, resolve: 
Designar o Ex.mo Ministro ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN para integrar a Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, na vaga do Ex.mo Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros. 
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VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente 
 
54. ATO Nº 258 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 26 DE MAIO DE 2004. (DOU 28.5.2004, Seção 1, p. 

178). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad 
referendum do Tribunal Pleno, e tendo em vista o constante do Processo TST nº 62.521/2004.1, resolve: 
Determinar a publicação do anexo Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de maio/2003 a abril/2004, nos 
termos do art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000. 
Ministro VANTUIL ABDALA 

ANEXO I 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
MAIO/2003 A ABRIL/2004 

 
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" R$ Milhares

DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL 
MAI/2003 a ABR/2004 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)  230.384
Pessoal Ativo  174.145
Pessoal Inativo e Pensionistas 1 78.362
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 22.123

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  57
Decorrentes de Decisão Judicial  12.695
Despesas de Exercícios Anteriores  9.371
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  -

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)  

-

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - 
TDP (III) = (I + II)  

230.384

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 233.549.548
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO 
LIMITE - TDP SOBRE A RCL (V) = [(III/IV)*100]  

0,098645

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (0,206935%) 483.296
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (0,196588%)  459.131
Fonte: SIAFI 
Nota: 
¹ Despesas referentes ao programa de trabalho 09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Inativos e Pensionistas 
 
MARCELO MAGALHÃES DE LACERDA - Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças 
ANDRÉ LUIZ CORDEIRO CAVALCANTI - Diretor da Secretaria de Controle Interno 
GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO - Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
Ministro VANTUIL ABDALA - Presidente do Tribunal 
 

S U M Ú L A S  

55. SÚMULA Nº 11, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14.5.2004, Seção 1, p. 
430). Benefício Assistencial 

A renda mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não impede a concessão do benefício 
assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade 
do postulante.  
Referência: 
CF/88 
Lei nº 8.742/93 
Decreto-Lei nº 4.657/42 - LICC 
REsp nº 222.764/SP 
REsp nº 222.777/SP 
REsp nº 222.778/SP 
REsp nº 288.742/SP 
REsp nº 397.943/SP 
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REsp nº 327.836/SP 
REsp nº 435.871/SP 
AgRgAg nº 311. 369/SP 
AgRgAg nº 419.145/SP 
PU nº 2002.70.09.003341/2 -Turma de Uniformização (julgamento 27/11/2003) 
Brasília, 5 de abril de 2004. 
Ministro Ari Pargendler - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
56. SÚMULA Nº 12, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14.5.2004, Seção 1, pp. 

430-431). Juros moratórios 
Os juros moratórios são devidos pelo gestor do FGTS e incidem a partir da citação nas ações em que se reclamam 
diferenças de correção monetária, tenha havido ou não levantamento do saldo, parcial ou integralmente. 
Referência: 
Lei nº 9.756/98 
Súmula nº 163 do STF 
Súmula nº 252 do STJ 
REsp nº 307.204/RN 
REsp nº 394.088/RS 
REsp nº 428.985/RS 
REsp nº 432.040/PR 
REsp nº 437.223/PR 
REsp nº 428.002/PR 
REsp nº 515.975/MA 
EDREsp nº 428.985/RS 
PU nº 2002.50.50.001280/9 -Turma de Uniformização (julgamento 
18/12/2003) 
PU nº 2002.50.50.000226/9 -Turma de Uniformização (julgamento 
18/12/2003) 
Brasília, 5 de abril de 2004. 
Ministro Ari Pargendler - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
57. SÚMULA Nº 13, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14.5.2004, Seção 1, p. 

431).  
O reajuste concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 (28,86%) constituiu revisão geral dos vencimentos e, por isso, 
é devido também aos militares que não o receberam em sua integralidade, compensado o índice então concedido, sendo 
limite temporal desse reajuste o advento da MP nº 2.131 de 28/12/2000. 
Referência: 
CF/88 
Lei nº 8.622/93 
Lei nº 8.627/93 
MP nº 1.704/98 
MP nº 2.131/2000 
RMS/STF 22.307/DF 
Enunciado nº 16-TR/SJRJ 
REsp nº 527.048/PR 
REsp nº 511.296/MG 
REsp nº 543.917/MG 
REsp nº 478.902/MG 
REsp nº 479.052/BA 
REsp nº 457.164/PE 
REsp nº 531.269/SC 
PU nº 20033400702016/2 - Turma de Uniformização (DJU de 27.02.2004) 
PU nº 20033400709529/1 - Turma de Uniformização (DJU de 27.02.2004) 
PU nº 20033400705647/8 - Turma de Uniformização (DJU de 27.02.2004) 
PU nº 20033400709526/0 - Turma de Uniformização (DJU de 01.04.2004) 
PU nº 20033400709525/7 - Turma de Uniformização (DJU de 27.02.2004) 
Brasília, 5 de abril de 2004. 
Ministro ARI PARGENDLER - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
58. SÚMULA Nº 14, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 2004. (DJU 24.5.2004, Seção 1, p. 

459) e (DJU 31.5.2004, Seção 1, p. 510) 
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Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o 
período equivalente à carência do benefício. 
Referência: 
Lei nº 8.213/91 
AgREsp nº 496.686/SP 
AgREsp nº 298.272/SP 
REsp nº 335.300/RS 
REsp nº 553.755/CE 
PU nº 2003.84.13.000666/2 - Turma de Uniformização (julgamento 10/05/2004).  
Brasília, 10 de maio de 2004 
Ministro ARI PARGENDLER - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
59. SÚMULA Nº 15, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 2004. (DJU 24.5.2004, Seção 1, p. 

459) e (DJU 31.5.2004, Seção 1, p. 510).  
O valor mensal da pensão por morte concedida antes da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, deve ser revisado de 
acordo com a nova redação dada ao art. 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Referência: 
CF/88 
Lei nº 8.213/91 
Lei nº 9.032/95 
Lei nº 3.807/60 
Lei nº 9.528/97 
Decreto nº 77.077/76 
Decreto nº 89.312/84 
ADIn nº 493/DF 
REsp nº 359.370/RN 
REsp nº 513.239/RJ 
REsp nº 514.004/PB 
REsp nº 441.526/RN 
REsp nº 456.754/AL 
AgREsp nº 354.513/SP 
AgRg nº 492.483/SP 
EDREsp nº 297.274/AL 
EDREsp nº 311.725/AL 
PU nº 2002.61.84000880/4 - Turma de Uniformização (DJU DE 28.11.2003). 
Brasília, 10 de maio de 2004 
Ministro ARI PARGENDLER - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
60. SÚMULA Nº 16, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 2004. (DJU 24.5.2004, Seção 1, p. 

459) e (DJU 31.5.2004, Seção 1, p. 510).  
A conversão em tempo de serviço comum, do período trabalhado em condições especiais, somente é possível 
relativamente à atividade exercida até 28 de maio de 1998 (art. 28 da Lei nº 9.711/98). 
Referência: 
Lei nº 9.711/98 
Lei nº 8.213/91 
Lei nº 9.528/97 
REsp nº 492.719/PR 
AgREsp nº 493.458/RS 
AgREsp nº 438.161/RS 
Decreto nº 2.782/98 
Decreto nº 3.048/99 
PU nº 2002.71.04.009857/7 - Turma de Uniformização (DJU de 29/04/2004). 
Brasília, 10 de maio de 2004 
Ministro ARI PARGENDLER - Presidente da Turma Nacional de Uniformização 
 
61. SÚMULA Nº 17, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 2004. (DJU 24.5.2004, Seção 1, p. 

459) e (DJU 31.5.2004, Seção 1, p. 510).  
Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência. 
Referência: 
Lei nº 10.259/01 
Lei nº 9.099/95 
Lei nº 5.869/73 (CPC) 
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Enunciado 10 da Turma Recursal do Rio de Janeiro 
CC nº 2002.01.00.031948-0/BA 
CC nº 2002.02.01.049660-2/RJ 
CC nº 2002.02.01.037266-4/RJ 
CC nº 2002.04.01.038182-7/SC 
Ag nº 2002.04.01.053033-0/RS 
PU nº 2002.85.10.000594/0 - Turma de Uniformização (DJU de 1º/04/2004). 
Brasília, 10 de maio de 2004. 
Ministro ARI PARGENDLER - Presidente da Turma de Uniformização 
 

E D I T A I S  

62. EDITAL DA COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DE 30 DE ABRIL DE 
2004.  (DJU 04.5.2004, Seção 1, p. 750). 

O Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, por determinação do Ex.mo Ministro Vantuil Abdala, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, comunica a quem interessar que, em 06/05/2004 (quintafeira), não haverá sessão de 
julgamento do Tribunal Pleno desta Corte. 
Brasília, 30 de abril de 2004. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
63. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 04 DE MAIO DE 2004. (DOJ-RS 

05.5.2004, 1.º Caderno, p. 84). 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do 
Trabalho de BAGÉ, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza SILVANA MARTINEZ DE MEDEIROS GUGLIERI, 
para a Vara do Trabalho de SÃO BORJA, conforme Portaria nº 1750/2004. Porto Alegre, 04 de maio de 2004. Ass. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 
64. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 05 DE MAIO DE 2004.  (DOJ-RS 

07.5.2004, 1.º Caderno, p. 151). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. 
Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 
35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a 1ª Vara do Trabalho de RIO 
GRANDE. Porto Alegre, 05 de maio de 2004. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 
65. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO DE 21 DE MAIO DE 2004.  (DOJ-RS 

24.5.2004, 1.º Caderno, p. 87). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. 
Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 
35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por merecimento, a Vara do Trabalho de BAGÉ. 
Porto Alegre, 21 de maio de 2004. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI -  Juiz-Presidente. 
 

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

66. INFORMATIVO DO STF Nº 345 – 26 a 30 DE ABRIL DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Manifestação do Parquet: Irretratabilidade 
A manifestação formulada pelo Procurador-Geral da República, no sentido do arquivamento de inquérito penal, possui 
caráter irretratável, não sendo, portanto, passível de reconsideração ou revisão, ressalvada, no entanto, a hipótese de 
surgimento de novas provas. Com base nesse entendimento, e salientando, ainda, o fato de que tal manifestação, no 
caso, representa a vontade do órgão, e não da pessoa do titular do cargo, o Tribunal, por maioria - na linha da orientação 
firmada na Corte no sentido de que o STF, no âmbito de sua competência penal originária, está compelido a determinar 
o arquivamento de inquérito policial quando requerido pelo Procurador-Geral da República por ausência de base 
empírica -, determinou o arquivamento de inquérito penal, conforme proposto no primeiro pronunciamento do órgão do 
Ministério Público. Desconsiderou-se, portanto, já que evidenciado na espécie que não houve o surgimento de novas 
provas, o segundo pronunciamento apresentado pelo sucessor no cargo, pelo qual o Ministério Público, em juízo de 
retratação, pretendia o recebimento da denúncia. Vencidos os Ministros Ellen Gracie, relatora, e Celso de Mello, por 
entenderem possível o juízo de retratabilidade, sem a exigência do surgimento de novas provas, desde que formulado 
antes da superveniência de decisão judicial desta Corte, salientando, ademais, que, como titular da ação penal, compete 
ao Ministério Público promover ou deixar de promovê-la. Precedentes citados: HC 80560/GO (DJU de 30.3.2001), 
RHC 59607/PE (DJU de 25.2.83) e Inq 1443/SP (DJU de 5.10.2001). 
Inq 2028/BA, rel. orig. Ministra Ellen Gracie, rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 28.4.2004.(INQ-2028) 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 80

SEGUNDA TURMA 
Concurso Público: Prorrogação Irregular 
Por ofensa ao art. 37, III da CF, a Turma reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, 
considerando regular a prorrogação do prazo de validade de concurso de auditor fiscal, ocorrida dois anos depois de 
escoado o primeiro biênio, reintegrara os recorridos no cargo de auditor fiscal. Levou-se em conta, na espécie, o fato de 
que, a não-prorrogação do certame após o prazo de dois anos da homologação do resultado, implicou a perda da 
validade do concurso, não sendo possível, assim, o restabelecimento, pela administração, de concurso público já 
decaído. Ressaltou-se, ademais, à vista do disposto na primeira parte do Enunciado 473 da Súmula do STF, a 
inexigibilidade de processo administrativo anteriormente à dispensa de candidatos nomeados de modo irregular, haja 
vista a divergência entre o ato de nomeação dos recorridos e as normas disciplinadoras do concurso público previstas na 
Constituição (CF, art. 37, III: "o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período."). Precedentes citados: RE 201634/BA (DJU de 17.5.2002) e RE 224283/SP (DJU de 11.10.2001). 
RE 352258/BA, rel. Ministra Ellen Gracie, 27.4.2004.(RE-352258) 
CLIPPING DO DJ 
30 de abril de 2004 
ADI N. 270-MG 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESPESA PÚBLICA. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 
Esta Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que 
fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa 
pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 342  
ADI N. 544-SC 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE DATA PARA A 
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 27, VIII. 
I. - Constitucionalidade do art. 27, VIII, da Constituição de Santa Catarina, que assegura aos servidores públicos 
sujeitos ao regime jurídico único a percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês a que 
correspondem.  
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 
* noticiado no Informativo 342 
ADI N. 2.350-GO 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. LEI 
ESTADUAL 13644/2000, ARTIGO 51, §§ 1º E 2º. OFENSA AOS ARTIGOS 22, XXV, E 236 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADE 
CARTORIAL DE NOTAS E DE REGISTRO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. NORMA DE NATUREZA 
SECUNDÁRIA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.  
1. A Constituição Federal veda ao Poder Legislativo apenas a prerrogativa da formalização de emendas a projeto 
originário de Tribunal de Justiça, se delas resultar aumento de despesa pública, observada ainda a pertinência temática, 
a harmonia e a simetria à proposta inicial. 
2. Lei pertinente à organização judiciária do Estado e destinada a preencher as necessidades de pequenas comarcas, 
incapazes de suportar o ônus de mais de uma serventia extrajudicial. Norma editada segundo os limites da competência 
do Estado-membro. Legitimidade. 
3. Acumulação de atribuições cartorárias de notas e de registro. Harmonia entre a lei estadual e a Lei Federal 8935/94, 
que apenas excepcionalmente admite a possibilidade de acumulação de serviços. Norma de natureza secundária. 
Controle concentrado de constitucionalidade. Exame. Impossibilidade. 
Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada improcedente. 
* noticiado no Informativo 341  
MS N. 23.875-DF 
REL. P/ O ACÓRDÃO: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATO DO TCU QUE DETERMINA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE 
EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
SUBSIDIÁRIA DO BANCO DO BRASIL, PARA APURAÇÃO DE "PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA 
DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FUTURO DE ÍNDICES BOVESPA". ALEGADA 
INCOMPATIBILIDADE DESSE PROCEDIMENTO COM O REGIME JURÍDICO DA CLT, REGIME AO QUAL 
ESTÃO SUBMETIDOS OS EMPREGADOS DO BANCO. O PREJUÍZO AO ERÁRIO SERIA INDIRETO, 
ATINGINDO PRIMEIRO OS ACIONISTAS. O TCU NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS 
DOS ADMINISTRADORES DE ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO. A PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA DO 
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ESTADO NA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL NÃO TRANSMUDA SEUS BENS EM PÚBLICOS. OS BENS E 
VALORES QUESTIONADOS NÃO SÃO OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS OS GERIDOS 
CONSIDERANDO-SE A ATIVIDADE BANCÁRIA POR DEPÓSITOS DE TERCEIROS E ADMINISTRADOS 
PELO BANCO COMERCIALMENTE. ATIVIDADE TIPICAMENTE PRIVADA, DESENVOLVIDA POR 
ENTIDADE CUJO CONTROLE ACIONÁRIO É DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AO IMPETRADO 
PARA EXIGIR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL AO IMPETRANTE.  
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 
* noticiado no Informativo 259  
Rcl N. 2.256-RN 
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 
EMENTA: Reclamação. 2. Garantia da autoridade de provimento cautelar na ADI 1.730/RN. 3. Decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em Mandado de Segurança. Reenquadramento de servidor aposentado, com 
efeitos "ex nunc". Aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração de classe imediatamente superior. 4. 
Decisão que restabelece dispositivo cuja vigência encontrava-se suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, em 
sede de cautelar. 5. Eficácia "erga omnes" e efeito vinculante de decisão cautelar proferida em ação direta de 
inconstitucionalidade. 6. Reclamação julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 320  
HC N. 83.830-RS 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
PROCESSO-CRIME - FICÇÃO JURÍDICA - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. As normas que encerram ficção 
jurídica, equiparando cidadãos, hão de ser interpretadas de forma estrita. 
NORMA PENAL - DEFINIÇÃO DO AGENTE. NATUREZA. A norma há de ser tomada como exaustiva, conflitando 
com o sistema pátrio revelador do Direito Penal concluir, sob o ângulo da definição do agente, que lei nova apenas veio 
a explicitar o que implícito na primitiva. 
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 327 DO CÓDIGO PENAL. A equiparação a servidor 
público de quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade 
típica da administração pública somente ocorreu com a vigência da Lei nº 9.983/2000, sendo descabido entender-se 
implícita a abrangência do preceito, considerada a redação primitiva, no que alcançados os servidores públicos e os 
exercentes de cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. 
* noticiado no Informativo 339 
 
67. INFORMATIVO DO STF Nº 346 – 03 a 07 DE MAIO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Juntada do Incidente de Inconstitucionalidade 
Iniciado o julgamento de agravo regimental em re-curso extraordinário afetado ao Plenário pela Primeira Turma, em 
que se discute sobre a possibilidade de conhecimento de recurso extraordinário interposto com base na alínea b do 
inciso III do art. 102 da CF contra decisão fundamentada em precedente do órgão especial ou do plenário que declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade de norma federal, ainda que o recorrente não tenha procedido à juntada do 
inteiro teor deste acórdão - v. Informativo 310. Cuida-se, na espécie, de agravo regimental interposto contra decisão do 
Min. Sepúlveda Pertence, relator, que, ante a ausência da juntada da argüição de inconstitucionalidade aos autos, negara 
seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do TRF da 1ª Região que, fundado em 
precedente do Plenário daquela Corte, não integrado aos autos, reconhecera a inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 
8.200/91 - declarado constitucional pelo STF nos autos do RE 201465/MG (DJU de 17.10.2003). O Ministro Sepúlveda 
Pertence, relator, afastando a incidência, na espécie, do parágrafo único do art. 481 do CPC, proferiu voto no sentido de 
manter a decisão agravada, por entender que a dispensa da juntada da argüição de inconstitucionalidade, diversamente 
do que ocorrera no caso concreto, pressupõe que o órgão parcial haja aplicado o precedente do STF. O Ministro 
Sepúlveda Pertence salientou, ademais, o fato de que o acórdão recorrido, embora contrário à decisão desta Corte, 
vinculara-se à precedente do plenário do próprio TRF da 1ª Região. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido 
de vista do Min. Gilmar Mendes (CPC, art. 481, parágrafo único: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão 
ao plenário ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do 
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”).  
RE 196752 AgR/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 6.5.2004.(RE-196752)  
PRIMEIRA TURMA 
Contribuição Previdenciária do Estado do RS - 2  
Concluído o julgamento de agravo regimental interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - 
IPERGS contra decisão do Min. Sepúlveda Pertence, relator, que afastara a incidência da contribuição previdenciária 
sobre proventos de pensionista - v. Informativo 316. A Turma, por maioria, mantendo a decisão do Min. Sepúlveda 
Pertence, relator, proveu o agravo regimental para dar parcial provimento ao recurso, a fim de determinar a restituição 
dos valores pagos a tal título somente com relação ao período anterior à EC 20/98. Vencidos os Ministros Marco 
Aurélio e Carlos Britto que negavam provimento ao agravo regimental, por entenderem que quando o servidor fora 
admitido não havia incidência da contribuição social e, por isso, a situação em curso estaria protegida pela Constituição. 
Precedentes citados: ADI 1441 MC/DF (DJU de 18.10.96) e RE 372356 AgR/MG (DJU de 20.6.2003).  
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RE 340878 AgR/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 4.5.2004.(RE-340878)  
Vinculação ao Salário Mínimo - 2  
Concluído o julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TST que afastara o direito de servidores 
ao recebimento de base salarial vinculada a múltiplos do salário mínimo, assegurado anteriormente à promulgação da 
CF/88 - v. Informativo 340. A Turma, por maioria, ressaltando tratar-se de obrigação de pagamento em relação de trato 
sucessivo e afastando, no caso, a incidência do art. 17 do ADCT, manteve a decisão recorrida, por entender 
caracterizada, na espécie, a ofensa ao art. 7º, IV, haja vista que a CF/88, na qualidade de norma constitucional 
originária, possui incidência imediata e não tem compromisso com a ordem jurídica anterior. O Min. Carlos Britto, ao 
proferir seu voto, salientou, ainda, que, para se evitar possível violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, 
com a redução dos salários, deve-se assegurar aos empregados o direito ao piso salarial calculado pelo valor do salário 
mínimo vigente à época da proclamação da CF/88, corrigido monetariamente. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, 
que dava provimento ao recurso, por entender inaplicável o inciso IV do art. 7º da CF em razão do fator temporal, uma 
vez que as sentenças transitaram em julgado em data anterior à vigente Constituição.  
RE 407272/CE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão Min. Carlos Britto, 4.5.2003.(RE-407272)  
SEGUNDA TURMA 
Associação e Legitimidade Ativa - 2  
Concluindo o julgamento de recurso em que se discutia a legitimidade ativa de associação para promover ação civil 
pública na defesa de direitos individuais homogêneos de contribuintes (v. Informativo 294), a Turma, por maioria, deu 
provimento a agravo regimental e, desde logo, a recurso extraordinário, para julgar procedente ação rescisória ajuizada 
contra acórdão do TRF da 4ª Região que, confirmando sentença proferida nos autos de ação civil pública promovida 
pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - APADECO, garantira a contribuintes paranaenses a restituição 
do empréstimo compulsório sobre aquisição de combustíveis, instituído pelo DL 2.288/86. Considerou-se, na espécie, a 
orientação da Corte no sentido de que não há relação de consumo entre o contribuinte de tributo e o poder público, 
sendo inviável, por conseguinte, a legitimação ativa da citada Associação para promover ação civil pública. Vencido o 
Min. Carlos Velloso, relator, que negava provimento ao agravo por entender ausente o requisito do prequestionamento.  
AI 382298 AgR/RS, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 4.5.2004.(AI-382298).  
 
68. INFORMATIVO DO STF Nº 347 – 10 a 14 DE MAIO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Desembargador e Sistema de Substituição 
Tendo em vista o entendimento do STF no sentido de que, enquanto não editado o estatuto previsto no art. 93, da CF, os 
regimentos internos dos tribunais hão de observar o sistema de substituição dos magistrados previsto no art. 118, da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, na redação conferida pela LC 54/86, o qual dispõe que tal substituição 
ocorra por escolha da maioria absoluta do Tribunal respectivo ou de seu Órgão Especial, o Tribunal julgou parcialmente 
procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil contra o art. 27 do Regimento Interno do TJ/ES, para excluir da redação da norma impugnada a expressão 
"indicados pelo substituído" ("Art. 27 - Em caso de afastamento do Desembargador por prazo superior a trinta (30) dias, 
poderão ser convocados juízes do 1º Grau, em substituição, indicados pelo substituído, dentre os da Entrância Especial e 
aprovados por decisão da maioria absoluta do Tribunal, exceto o feito de que haja pedido de vista, já relatado ou que 
tenha recebido seu visto como revisor"). Precedentes citados: HC 68210/DF (DJU de 21.8.92); ADI 1503/RJ (DJU de 
18.5.2001). 
ADI 1481/ES, rel. Min. Carlos Velloso, 12.5.2004.(ADI-1481) 
Política Estadual de Qualidade Ambiental Ocupacional 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das 
Indústrias - CNI contra a Lei 2.702/97, do Estado do Rio de Janeiro, que estabelecia política estadual de qualidade 
ambiental ocupacional e de proteção da saúde do trabalhador. Entendeu-se que a lei impugnada ofendia a competência 
da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV) e para legislar, privativamente, 
sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I), não estando, ademais, a matéria compreendida na competência concorrente 
prevista no art. 24, VI, da CF. 
ADI 1893/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 12.5.2004.(ADI-1893) 
Inatividade e Acumulação de Proventos 
O Tribunal, por maioria, julgou procedente, em parte, pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo 
Governador do Estado de Alagoas, para declarar inconstitucional a expressão "os proventos da inatividade e" do 
parágrafo único, do art. 50, da Constituição desse Estado. Com base na orientação do STF de que as restrições à 
acumulação de cargos públicos se estendem aos proventos da inatividade, o que, dessa forma, impede a acumulação de 
proventos com vencimentos de cargos inacumuláveis na atividade, o Tribunal entendeu que o dispositivo impugnado 
violou o art. 37, XVI, da CF, ao estabelecer de forma indistinta que os proventos da inatividade não seriam 
considerados para efeitos de acumulação de cargos, o que acarretaria ampliação do rol das exceções à regra da não-
cumulatividade de proventos e vencimentos contido na CF. Ressalvou-se, no entanto, a previsão do art. 11, da EC 
20/98, que estabelece não ser aplicável a vedação prevista no §10, do art. 37, da CF aos membros do poder e aos 
inativos, servidores e militares, que, até a publicação da Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na CF. Vencido o Min. Marco 
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Aurélio, que julgava prejudicado o pedido por entender que a norma impugnada, sendo anterior à edição da EC 20/98, 
estaria revogada. Precedentes citados: RE 163204/SP (DJU de 31.3.95); ADI 281/MT (DJU de 6.2.98); RE 197699/SP 
(DJU de 17.9.99); RE 245200 AgR/SP (DJU de 2.3.2001); ADI 1541/MS (DJU de 4.10.2002). 
ADI 1328/AL, rel. Min. Ellen Gracie, 12.5.2004.(ADI-1328) 
Concurso Público e Limite de Idade 
Iniciado o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Piauí contra o 
inciso VI, do art. 54, da Constituição do mesmo Estado, que estabelece vedação da exigência de limite máximo de idade 
para prestação de concurso público. Com base no entendimento do Tribunal no sentido de que norma prevista em 
Constituição estadual que veda a estipulação do limite de idade para ingresso no serviço público diz respeito a requisito 
relativo ao provimento de cargos e ao regimento jurídico de servidor público, cuja regulamentação reclama a elaboração 
de legislação ordinária de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a Min. Ellen Gracie, relatora, julgou procedente o 
pedido, para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que a mesma viola os arts. 37, I e 61, 
§1º, II, c e f, da CF. Acompanharam o voto da relatora os Ministros Carlos Britto e Cezar Peluso. O Min. Marco 
Aurélio, em voto-vista, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento que a ressalva contida no art. 54, relativa ao 
art. 39, da Constituição estadual, estaria, na verdade, preservando o princípio da legalidade, no sentido de que sua 
interpretação seria a de que a Administração, por si só, não poderia fixar limitação de idade, sem que houvesse previsão 
legal ("Art. 39 - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes dos Municípios 
sujeita-se aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade."... "Art. 54 - Sem prejuízo do 
disposto no artigo 39, a administração de pessoal do Estado e dos Municípios observará:... VI - vedação da exigência de 
limite máximo de idade para prestação de concurso público;"). Após, a Min. Ellen Gracie indicou adiamento. 
ADI 2873/PI, rel. Min. Ellen Gracie, 12 e 13.5.2004.(ADI-2873) 
Teto Remuneratório e Reserva de Iniciativa - 2 
Retomado o julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJ/SP que denegou mandado de 
segurança impetrado por servidores da Câmara Municipal de Osasco contra a aplicação do art. 3º da Lei municipal 
1.965/87, que, resultante de emenda apresentada pela Câmara a projeto do Executivo que propunha aumento de 
vencimentos para os servidores públicos do Município, instituiu teto remuneratório para esses servidores - v. 
Informativo 221. O Min. Marco Aurélio, em voto-vista, conheceu e deu provimento ao RE, para, reformando o acórdão 
proferido pelo TJ/SP, restabelecer a sentença, concedendo a segurança, e declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, da 
Lei municipal 1.965/87, por entender que a emenda da Câmara supriu a inexistência de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo e serviu-se do projeto, limitado à revisão dos vencimentos, para criar teto remuneratório. Após, o Min. 
Sepúlveda Pertence indicou adiamento. 
RE 134278/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 13.5.2004.(RE-134278) 
CLIPPING DO DJ 
14 de maio de 2004 
ADI N. 404-RJ 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA: TEMPO 
FICTO. Lei 1.713, de 11.7.90, do Estado do Rio de Janeiro, arts. 3º e 4º. C.F., art. 40, § 4º e § 10. 
I. - A Constituição Federal estabelece tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo norma infraconstitucional 
reduzi-lo mediante a fixação de tempo ficto. C.F., art. 40, § 4º e § 10. 
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 609/DF, M. Corrêa p/ acórdão, "D.J." de 03.5.2002; RE 
227.158/GO, Jobim p/ acórdão, Plenário, 22.11.2000. 
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 342 
ADI N. 762-RJ 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR 
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. 
BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: 
ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI 
1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a 
elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico. 
2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao 
art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente). 
3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 
1.951, de 26.01.1992. 
* noticiado no Informativo 342 
RE N. 378.932-PE 
RELATOR: MIN. CARLOS BRITTO 
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EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. REDUÇÃO DE 
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL.  
Tendo em vista a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não poderá ocorrer a diminuição do quanto 
já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação. 
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido. 
* noticiado no Informativo 323 
RE N. 352.258-BA 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRIMEIRO BIÊNIO. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, III DA CF/88. 
1. Ato do Poder Público que, após ultrapassado o primeiro biênio de validade de concurso público, institui novo período 
de dois anos de eficácia do certame ofende o art. 37, III da CF/88. 
2. Nulidade das nomeações realizadas com fundamento em tal ato, que pode ser declarada pela Administração sem a 
necessidade de prévio processo administrativo, em homenagem à Súmula STF nº 473. 
3. Precedentes. 
4.Recurso extraordinário conhecido e provido. 
* noticiado no Informativo 345 
Acórdãos Publicados: 156 
 
69. INFORMATIVO DO STF Nº 348 – 17 a 21 DE MAIO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Sustação de Decreto Regulamentar e ADI -1 
O Tribunal julgou ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do DF contra o Decreto Legislativo 
111/96, da Câmara Legislativa do DF, que sustou o Decreto 17.128/96, o qual regulamenta o teto remuneratório dos 
servidores públicos locais. Rejeitou-se a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pela Procuradoria-Geral da 
República, que sustentava ser pressuposto lógico da imputação de conseqüente inconstitucionalidade do Decreto 
Legislativo a existência de argüição de inconstitucionalidade do art. 60, VI, da Lei Orgânica do DF, o qual prescreve 
como crime a reedição pelo Chefe do Poder Executivo de ato suspenso pela Câmara Legislativa do DF. O Tribunal 
entendeu ser prescindível a referida argüição, em razão de não ter o Decreto impugnado tratado de reedição do ato 
sustado, e por cingir-se a questão à verificação de intromissão ou não do Decreto Legislativo em campo reservado ao 
Poder Executivo do DF. Da mesma forma, foi afastada a alegação de prejudicialidade do pedido, também levantada 
pelo órgão ministerial, e consistente nas modificações introduzidas pela EC 19/98 no art. 37, XI, da CF, relativas ao 
instituto do teto, com base no entendimento do STF no sentido da continuidade de vigência da redação primitiva do art. 
37, XI, enquanto não fixados os subsídios dos seus Ministros.  
ADI 1553/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 13.5.2004.(ADI-1553) 
Sustação de Decreto Regulamentar e ADI - 2 
No mérito, o Tribunal julgou procedente, em parte, o pedido para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 
Legislativo 111/96, no que veio a sustar a eficácia do art. 1º, caput, §§1º e 2º, incisos I e II, e §3º, nele inseridos, e dos 
arts. 6º e 7º, do Decreto 17.128/96. Manteve-se a sustação dos arts. 2º e 4º, bem como do inciso III, do §2º, do art. 1º, do 
Decreto regulamentar. Entendeu-se que, em relação a esses dispositivos, teria havido extravasamento do poder 
regulamentar do Executivo, consistente na redução do rol das vantagens de caráter pessoal, em desconformidade com a 
lei regulamentada (Lei distrital 237/92) e a CF; na estipulação da base de cálculo dos adicionais e vantagens, tema não 
tratado pela lei regulamentada e, ainda, na extensão da aplicabilidade do teto aos empregados de empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o que, de acordo com o art. 1º, caput, da lei regulamentada, teria ficado restrito à 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Precedente citado: ADI 748 MC/RJ (DJU de 3.8.92).  
ADI 1553/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 13.5.2004.(ADI-1553) 
ADI: Vício de Iniciativa e Processo Legislativo 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da 
República contra a Lei Complementar 43/2002, do Estado da Paraíba, que, promulgada por Desembargador, no 
exercício do Governo do Estado, dispunha sobre a organização e a divisão judiciárias. Entendeu-se que a norma 
impugnada ofendia o art. 96, II, d, da CF, que atribui aos Tribunais de Justiça a competência para propor ao Poder 
Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciárias, bem como os arts. 64 a 66, da mesma Carta, em face da 
ausência de tramitação do projeto na Assembléia Legislativa do Estado. 
ADI 3131/PB, rel. Min. Carlos Velloso, 19.5.2004.(ADI-3131) 
Art. 17 do ADCT e Coisa Julgada - 2 
Retomado o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do TCU, que teria ocasionado a supressão da 
gratificação adicional por tempo de serviço (Lei 4.097/62), percebida pelos impetrantes por força de decisão judicial 
transitada em julgado em período anterior à CF/88 - v. Informativo 239. Discute-se, no caso, o alcance ou não do art. 17 
do ADCT em relação a situações definidas mediante provimento judicial com trânsito em julgado. Em 8.8.2001, o 
Tribunal, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, relator, julgou os impetrantes, com exceção de três deles, 
carecedores do direito de ação. Em 30.8.2001, o Min. Marco Aurélio concedeu a ordem em relação aos impetrantes 
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remanescentes. Um deles requereu a desistência da ação, que foi homologada. Em voto vista, a Min. Ellen Gracie 
reconheceu a ilegitimidade do TCU, por entender que a decisão por ele proferida, em relação às impetrantes 
remanescentes, consistira em mera recomendação ao órgão administrativo, ao qual vinculadas as impetrantes, de 
supressão da mencionada gratificação, e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, no que foi acompanhada 
pelo Min. Carlos Britto. Após, o Min. Cezar Peluso pediu vista.  
MS 21621/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 19.5.2004.(MS-21621) 
Gratificação e Absorção 
O Tribunal indeferiu mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro Presidente da 1ª Câmara do TCU, que 
determinou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a exclusão de gratificação instituída pelo DL 2.365/87 
e estendida aos servidores da extinta SUDENE pelo DL 2.374/87, e contra ato do Superintendente de Recursos 
Humanos da Universidade Federal da Paraíba, que suprimiu a referida vantagem da remuneração do impetrante. 
Considerando ter havido absorção de mencionada gratificação pela Lei 7.923/89 e, ainda, a jurisprudência do STF, no 
sentido de que uma gratificação incorporada, por força de lei, pode ser absorvida por lei posterior que majora 
vencimentos, entendeu-se que, no caso, não teria ocorrido ofensa aos princípios do direito adquirido e da 
irredutibilidade de vencimentos. Ressaltou-se, ainda, que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo que lhe 
foi atribuído pela CF para julgamento da legalidade de ato de concessão de aposentadoria (CF, art. 71, III), pendente de 
registro, não está sujeito a um processo contraditório ou contestatório. Precedentes citados: SS 514 AgR/AM (DJU de 
3.12.93); RE 163301/AM (DJU de 28.11.97).  
MS 24784/PB, rel. Min. Carlos Velloso, 19.5.2004.(MS-24784) 
Estágio Probatório e Aposentadoria Voluntária 
O servidor público não tem direito à aposentadoria voluntária no cargo em que esteja submetido a estágio probatório, 
ainda que tenha completado o tempo de serviço exigido pela CF antes do advento da EC 20/98, porquanto o estágio 
probatório é etapa final do processo seletivo para aperfeiçoamento da titularidade do cargo público. Com esse 
entendimento, o Tribunal, indeferiu, por maioria, mandado de segurança impetrado contra ato do TCU que, nos mesmos 
termos, considerou ilegal a aposentadoria concedida ao impetrante pelo TRT da 3ª Região, fundada no art. 40, III, c, da 
CF, na sua redação original ("Art. 40. O servidor será aposentado:... III - voluntariamente:... c) aos trinta anos de 
serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;") e no art. 3º, da EC 
20/98 (" Art. 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos 
segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta 
Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente."). Vencidos os Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence que entendiam ser suficiente 
para a concessão da aposentadoria o cumprimento do tempo de serviço. Precedentes citados: MS 22947/BA (DJU de 
8.3.2002 ); MS 23577/DF (DJU de 14.6.2002); MS 24543/DF (DJU de 12.9.2003).  
MS 24744/DF, rel. Min. Carlos Velloso, 19.5.2004.(MS-24744) 
Tribunal de Contas Estadual: Composição 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON contra diversos dispositivos da Constituição do Estado do Paraná, com a 
redação dada pela EC estadual 7/2000, que dispunham sobre a composição do Tribunal de Contas do Estado. Com base 
na jurisprudência do STF, considerou-se inconstitucional a reserva do provimento de cinco das sete vagas do Tribunal 
de Contas Estadual à Assembléia Legislativa, em virtude desse fato implicar em subtração ao Governador da única 
indicação livre que lhe é concedida pelo modelo federal do TCU, de observância obrigatória (CF, art. 75). Entendeu-se, 
também, que a previsão de nomeação de auditores e controladores sem aprovação em concurso público contrariava o 
art. 37, II, da CF. Concluiu-se, por fim, que a criação da figura de controlador se encontrava em desacordo com o 
disposto no art. 73, §4º, da CF. O Tribunal julgou prejudicado o pedido em relação ao art. 77, §2º, I, da Constituição 
paranaense, em face da sua alteração pela EC 9/2001, e declarou a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: o 
art. 54, inciso XVII e, na alínea a, do inciso XIX , do referido artigo, a expressão "auditores e controladores"; no § 1º do 
art. 77, a expressão "auditores e controladores"; no § 2º do referido art. 77, o inciso II, no § 5º do art. 77 aludido, a 
expressão "com as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos auditores"; no art. 87, 
o inciso XV; no inciso XVII do art. 87, a expressão "auditores e controladores", bem como a expressão "sendo cinco, 
após aprovação da Assembléia Legislativa"; no artigo 53 do ADCT, o vocábulo "cinco", e a expressão "auditor e 
controlador"; e o parágrafo único do referido art. 53, todos da Constituição do Estado do Paraná, na redação conferida 
pela EC 7/2000. Precedentes citados: ADI 219/PB (DJU de 23.9.94); ADI 1067/MG (DJU de 21.11.97); ADI 1957 
MC/AP (DJU de 11.6.99); ADI 2502 MC/DF (DJU de 14.12.2001); ADI 892/RS (DJU de 26.4.2002).  
ADI 2208/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.5.2004.(ADI-2208) 
Ministério Público e Tribunal de Contas - 2  
Concluído o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra 
expressão contida no § 7º do art. 28 da Constituição do Estado de Goiás, introduzida pela EC estadual 23/98 - v. 
Informativo 340. O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da expressão 
"a que se aplicam as disposições sobre o Ministério Público, relativas à autonomia administrativa e financeira, à 
escolha, nomeação e destituição do seu titular e à iniciativa de sua lei de organização", constante do referido dispositivo 
estadual, por entender que a Constituição Federal, a teor do disposto no art. 130, apenas estendeu aos membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas as disposições pertinentes aos direitos, vedações e forma de 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.193 86

investidura do Ministério Público comum. Considerou-se caracterizada, ainda, a ofensa ao art. 73, da CF, tendo em 
conta o fato de que, por integrar o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas o próprio Tribunal de Contas, seria 
deste último a competência para a iniciativa das leis concernentes à estrutura orgânica do parquet que perante ele atua. 
Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto, que consideravam que a autonomia conferida pela norma 
impugnada objetivou proporcionar a atuação independente do MP junto aos Tribunais de Contas, harmonizando-se com 
os arts. 25, 127 e 130, da CF. 
ADI 2378/GO, rel. Min. Maurício Corrêa, 19.5.2004.(ADI-2378) 
SEGUNDA TURMA 
Depositário Infiel e Duplicidade de Penhora 
A Turma deferiu habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negara provimento a 
recurso ordinário em habeas corpus preventivo, para afastar ameaça de prisão civil contra o paciente. Entendeu-se que, 
tratando-se de duas reclamações trabalhistas, nas quais foram penhorados os mesmos bens, o paciente, que fora 
nomeado depositário no processo em que ocorrera a primeira penhora, ao cumprir determinação judicial, consistente na 
entrega dos bens penhorados a adjudicatário no outro processo, não poderia ser considerado depositário infiel. 
Precedentes citados: HC 62393/BA (DJU de 22.3.85) e HC 77591/SP (DJU de 6.11.98). 
HC 83543/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.5.2004.(HC-83543) 
 
70. INFORMATIVO DO STF Nº 349 – 24 a 28 DE MAIO DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Contribuição de Aposentados e Pensionistas - 1 
O Tribunal iniciou julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público - CONAMP e pela Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR contra 
o art. 4º, da EC 41/2003, que impõe aos servidores públicos aposentados e aos pensionistas, em gozo de benefícios na 
data de publicação da referida emenda, bem como aos alcançados pelo disposto no seu art. 3º, a obrigação tributária de 
pagar contribuição previdenciária com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos 
("Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos 
seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção 
desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este artigo que opte 
por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no 
mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. § 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida 
aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido 
até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a 
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios 
ou nas condições da legislação vigente. Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação 
desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o 
art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e 
das pensões que supere: I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;II - sessenta por cento do limite Máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os 
pensionistas da União."). Rejeitou-se a preliminar suscitada pela Advocacia-Geral do Senado Federal quanto à 
ilegitimidade ativa da CONAMP, baseada no precedente contido na ADI 1402/DF. Salientou-se que a orientação 
adotada, por maioria, nesse aresto foi revertida nas ADI 1303/SC e 2784/GO, nas quais se assentou que a CONAMP é 
entidade de classe, representativa da classe do Ministério Público, de âmbito nacional. Da mesma forma, reconheceu-se 
a legitimidade da ANPR, tendo em vista entender que ela representa integrantes de uma carreira cuja identidade é 
decorrente da própria Constituição (art. 128, I, a), dotada de atribuições que foram elevadas à qualidade de essenciais à 
Justiça, tendo sido esse critério de aferição da legitimidade de organismos associativos adotado pela jurisprudência do 
Tribunal. Considerou-se demonstrada a pertinência temática de ambas as associações, em razão das mesmas terem entre 
as finalidades postas nos seus estatutos a de defender o interesse de seus associados ativos e inativos e de seus 
pensionistas. Afastou, por fim, a questão, levantada pela AGU, concernente à não submissão das emendas 
constitucionais ao controle concentrado de constitucionalidade, haja vista o entendimento do Tribunal no sentido de ser 
possível esse controle quando houver controvérsia acerca do extravasamento dos limites impostos pela Constituição 
originária no art. 60, §4º.  
ADI 3105/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 26.5.2004.(ADI-3105) 
ADI 3128/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 26.5.2004.(ADI-3128) 
Contribuição de Aposentados e Pensionistas - 2 
No mérito, a Min. Ellen Gracie, relatora, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, 
caput, §1º, incisos I e II, da EC 41/2003, por considerar que a norma impugnada ofende os dispositivos constitucionais 
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que estariam a salvo da atividade reformadora (CF, art. 60, §4º, IV): a) o art. 154, I, vez que a nova exação se acresceria 
à já incidente sobre os proventos e pensões na forma de Imposto sobre a Renda e os Proventos, sendo, por isso, 
incompatível com a garantia individual que veda ao Estado a bi-tributação; b) o art. 195, §5º, que impõe para o sistema 
previdenciário a manutenção do equilíbrio atuarial, porquanto a nova contribuição estaria despida de causa eficiente, em 
face da ausência de necessária contrapartida de novo benefício; c) o art. 150, II, em virtude de haver discriminação 
indevida entre contribuintes que se encontram em condição idêntica. Acompanhou o voto da relatora o Min. Carlos 
Britto. O Min. Joaquim Barbosa, em divergência, julgou improcedente o pedido. Assentou que a vedação contida no art. 
60, §4º, IV, da CF, não pode admitir conservadorismo irrazoável, de imutabilidade perpétua e antidemocrática, que 
impeça ponderação com outros princípios constitucionais, com fins de promover correções de desigualdade social. 
Entendeu que a EC 41/2003 não suprimiu direitos nem aboliu princípios imunes à ação do constituinte derivado, mas 
pretendeu fazer prevalecer o princípio da solidariedade, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (CF, art. 3º, I e III), sobre um suposto direito adquirido de não pagar contribuição previdenciária. Concluiu que o 
direito estampado no art. 5º, XXXVI, da CF, protege os direitos adquiridos somente contra iniciativa do legislador 
infraconstitucional, e não do constituinte derivado. Após, o Min. Cezar Peluso pediu vista. Precedentes citados: ADI 
1402 MC/DF (DJU de 29.2.96); ADI 1303/SC (DJU de 1.9.2000); ADI 2010/DF (DJU de 12.4.2002); ADI 159/PA 
(DJU de 2.4.2003); ADI 2713/DF (DJU 7.3.2003); ADI 2874/GO (DJU de 3.10.2003); ADI 1557/DF (DJU de 
15.4.2004). 
ADI 3105/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 26.5.2004.(ADI-3105) 
ADI 3128/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 26.5.2004.(ADI-3128) 
Vencimentos de Magistrados e Reserva de Lei 
Com base no entendimento do STF de que os tribunais não têm competência para majorar vencimentos de seus 
membros e servidores, matéria reservada à lei, o Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a Resolução 156/99, do TRTda 12ª Região, 
que dispunha sobre o pagamento aos magistrados da 12ª Região do percentual da representação mensal, incidente sobre 
a parcela autônoma de equivalência. Entendeu-se que a norma impugnada ofendia o art. 96, II, b, da CF ("Art. 96. 
Compete privativamente:... II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:... b) a criação e a extinção de cargos e a 
fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços 
auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados;"). Precedentes citados: ADI 2015 MC/DF (DJU de 28.4.2000); 
ADI 2104 MC/DF (DJU de 20.10.2000); ADI 1899 MC/DF (DJU de 1.6.2001).  
ADI 2093/SC, rel. Min. Carlos Velloso, 27.5.2004.(ADI-2093) 
Ministério Público e Tribunal de Contas: Vencimentos 
O Tribunal concluiu julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB contra os §§ 1º e 2º, do art. 74, e o inciso III, do art. 109, da Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul, contra o art. 62, caput, §§ 1º e 2º, da Lei estadual 6.536/73, com a redação dada pela Lei estadual 9.082/90, e 
contra os §§ 1º e 3º, do art. 43, da Lei estadual 7.705/82, com a redação dada pela Lei estadual 9.092/90 - v. Informativo 
291. Não se conheceu da ação em relação ao §2º, do art. 74, da Constituição estadual, em razão desse dispositivo já ter 
sido impugnado na ADI 134/RS, e julgou-se improcedente o pedido quanto ao §1º, do mesmo artigo, que equipara os 
vencimentos e vantagens dos conselheiros do Tribunal de Contas aos dos desembargadores do Tribunal de Justiça, por 
se entender que ele atende ao princípio da simetria, vez que, da aplicação do art. 75, da CF, de observância obrigatória 
pelo Estado-membro, resulta a necessária correlação com os Desembargadores do Tribunal de Justiça e não com o 
Tribunal de alçada, tal como sustentado pelo requerente. Julgou-se prejudicado o pedido em relação ao inciso III, do art. 
109, da Constituição estadual, em face da alteração superveniente do §2º, do art. 127, da CF (EC 19/98), que confere ao 
Ministério Público autonomia para propor a criação de seus cargos e respectivos vencimentos. O pedido também foi 
julgado prejudicado quanto aos §§ 1º e 3º, do art. 43, da Lei estadual 7.705/82, na redação dada pela Lei estadual 
9.092/90, diante da revogação dos referidos dispositivos pela Lei estadual 10.581/95. A ação não foi conhecida em 
relação ao caput do art. 62, da Lei estadual 6.536/73, na redação dada pela Lei 9.082/90, que previa como teto 
remuneratório dos membros do Ministério Público o que percebido pelos membros do Poder Judiciário, em virtude da 
superveniência da EC 19/98, que deu nova redação ao art. 37, XI, da CF. Por maioria, declarou-se a 
inconstitucionalidade do § 2º do art. 62, da Lei estadual 6.536/73, na redação dada pela Lei 9.082/90, que tratava dos 
reajustes dos vencimentos dos membros do Ministério Público nas mesmas datas e nos mesmos índices dos reajustes 
dos membros do Poder Judiciário, por ofensa ao art. 37, XIII, da CF, que veda a vinculação ou equiparação de 
vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, 
Sepúlveda Pertence, Carlos Britto e Joaquim Barbosa, que julgavam improcedente o pedido, por entenderem que o 
vocábulo "reajuste" não significava aumento salarial, mas mera reposição do poder aquisitivo. 
ADI 396/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, 27.5.2004.(ADI-396) 
Teto Remuneratório e Reserva de Iniciativa - 3 
O Tribunal concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJ/SP que denegara mandado de 
segurança impetrado por servidores da Câmara Municipal de Osasco contra a aplicação do art. 3º da Lei municipal 
1.965/87, que, resultante de emenda apresentada pela Câmara a projeto do Executivo que propunha aumento de 
vencimentos para os servidores públicos do Município, instituiu teto remuneratório para esses servidores - v. 
Informativos 221 e 347. Alegava-se, na espécie, a inconstitucionalidade formal da Lei municipal por ofensa à reserva de 
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iniciativa do Chefe do Poder Executivo de lei que dispusesse sobre regime jurídico dos servidores (CF/69, art. 57, V). O 
Min. Sepúlveda Pertence, relator, que havia indicado adiamento, confirmou seu voto, sendo acompanhado pela maioria 
do Tribunal, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por considerar inexistente o alegado excesso de 
poder de emenda da Câmara Municipal. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto, que conheciam e davam 
provimento ao RE, para, reformando o acórdão proferido pelo TJ/SP, restabelecer a sentença, concedendo a segurança, 
e declaravam a inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei municipal 1.965/87, por entenderem que a emenda da Câmara 
supriu a inexistência de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e serviu-se do projeto, limitado à revisão dos 
vencimentos, para criar teto remuneratório.  
RE 134278/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 27.5.2004.(RE-134278) 
Aumento de Despesas e Reserva de Iniciativa 
O Tribunal julgou procedente pedido de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de 
Rondônia contra a expressão "Farmacêutica", contida no caput do art. 20, e contra os §§ 1º, 2º e respectivo inciso II, e § 
3º, do mesmo artigo, da Lei Complementar 210/98, daquele Estado, os quais, decorrentes de emendas da Assembléia 
Legislativa do Estado, estenderam a gratificação de produtividade nela prevista aos técnicos em Farmacêutica e a 
ocupantes de outros cargos, bem como majoraram o seu valor e dispuseram sobre o seu índice de correção - v. 
Informativo 141. Entendeu-se que a expressão e os dispositivos impugnados ofendiam o art. 61, §1º, II, que atribui ao 
Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos 
públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, e o art. 63, I, ambos da CF, que veda o 
aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no 
art. 166, §§ 3º e 4º, que disciplina problemática relativa ao orçamento. Precedentes citados: ADI 766 MC/RS (DJU de 
25.5.94); ADI 822/RS (DJU de 6.6.97); ADI 805/RS (DJU de 12.3.99).  
ADI 1954/RO, rel. Min. Carlos Velloso, 27.5.2004.(ADI-1954) 
INFRAERO: Admissão sem Concurso Público 
Em virtude das específicas e excepcionais circunstâncias do caso e em observação aos princípios da segurança jurídica e 
da boa-fé dos impetrantes, o Tribunal concedeu mandado de segurança contra ato do Presidente do TCU que, em 
acórdão proferido no julgamento de Prestação de Contas da INFRAERO, relativas ao exercício de 1991, determinara a 
ela que adotasse providências para regularizar 366 admissões realizadas sem concurso público, sob pena de nulidade 
das mesmas. Considerou-se que o TCU teria convalidado a situação dessas admissões em outro acórdão, publicado em 
3.12.92, no qual julgara regulares as contas da INFRAERO, relativas ao exercício de 1990, e apenas recomendara que 
não fossem efetuadas admissões futuras sem a realização de concurso público. Entendeu-se que, à época das 
contratações, havia dúvida acerca da necessidade de concurso público para provimento de cargos em empresas públicas 
e sociedades de economia mista, em face do art. 173, §1º, da CF, e, ainda, que tal controvérsia teria sido dirimida 
apenas com a decisão do STF no MS 21322/DF, DJU de 23.4.93, termo a partir do qual haveriam de se tornar nulas as 
admissões de pessoal do TCU, e não 6.6.90, data de publicação da primeira deliberação do TCU sobre a matéria. 
MS 22357/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 27.5.2004.(MS-22357) 
CLIPPING DO DJ 
28 de maio de 2004 
ADI N. 1.649-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9478/97. AUTORIZAÇÃO À PETROBRÁS 
PARA CONSTITUIR SUBSIDIÁRIAS. OFENSA AOS ARTIGOS 2º E 37, XIX E XX, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Lei 9478/97 não autorizou a instituição de 
empresa de economia mista, mas sim a criação de subsidiárias distintas da sociedade-matriz, em consonância com o 
inciso XX, e não com o XIX do artigo 37 da Constituição Federal. 2. É dispensável a autorização legislativa para a 
criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de 
economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente. 
* noticiado no Informativo 341  

D I V E R S O S  

71. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 18, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 10 DE MAIO DE 
2004. (DOU 12.5.2004, Seção 1, p.25). Dispõe sobre o preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF), versão “DCTF 3.0”, quanto a informações relativas aos valores retidos de que tratam os arts. 30 e 34 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, declara: 
Art. 1º Estão dispensadas de informar na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), versão “DCTF 
3.0”, os valores retidos conforme o art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, as seguintes entidades da 
administração pública federal: 
I - empresas públicas; 
II - sociedades de economia mista; e 
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III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e 
que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira 
na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 
Art. 2º Os débitos relativos às retenções das contribuições sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a 
outras pessoas jurídicas de direito privado, cujo recolhimento tenha sido efetuado mediante a utilização do código de 
receita 5952, serão informados na DCTF gerada pelo programa "DCTF 3.0" utilizando-se, alternativamente, os 
seguintes códigos: 
I - 5987/1, 5960/1 e 5979/1, devendo os débitos relativos à  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e à Contribuição para o PIS/Pasep serem informados 
de forma individualizada, de acordo com as alíquotas de que trata o caput do art. 31 da Lei nº 10.833, de 2003; ou 
II - 5979/2, sendo o débito correspondente à soma da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep retidos, conforme o disposto no 
caput do art. 31 da Lei nº 10.833, de 2003. 
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos casos em que a pessoa jurídica sujeita à retenção das contribuições de que 
trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, é beneficiária de isenção ou de alíquota zero, na forma da legislação específica, 
ou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de uma ou mais das referidas contribuições.  
§ 2º O código 5979/2 deverá ser incluído na tabela do programa "DCTF 3.0" mediante a utilização da opção 
"Manutenção da Tabela de Códigos" do menu "Ferramentas", com a inclusão das seguintes informações: 
I - Grupo de Tributo: PIS/PASEP; 
II - Código da Receita: 5979; 
III - Variação: 2; 
IV - Periodicidade: semanal; e 
V - Denominação: Retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica à pessoa jurídica de direito privado 
(art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003). 
Art. 3º Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
72. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 19, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 11 DE MAIO DE 

2004. (DOU 17.5.2004, Seção 1, p.30). Retifica as instruções para preenchimento da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao exercício de 2004. (*) Republicado por ter saído com 
incorreção, do original, no D.O.U. nº 90, de 12-5-2004, Seção 1, pág. 25. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto no nas instruções para preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ) referente ao exercício de 2004, aprovadas pela Instrução Normativa SRF nº 413, de 26 de março de 2004, 
declara que: 
Art. 1º Ficam retificadas as seguintes instruções para preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais 
da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao exercício de 2004, constantes no Ajuda da versão 1.0 do Programa Gerador da 
DIPJ2004: 
I - a alínea “m” da Ficha Nova Declaração; 
II - o “Atenção” das Linhas 14A/25; 14B/60; 14A/29; 14B/64; 18A/17; 20/28; 21/42; 22A/39; 23A/35; 24/28; 25/42; 
26A/22; 26A/37; 27A/35; 
III - o “Atenção” depois da Linha 15/26 e antes da Linha 15/27; 
IV - a alínea “d” da Ficha 28; 
V - o Subitem 17.4; 
VI - a alínea “i” do Subitem 18.1.6.6; 
VII - a Tabela de Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP). 
Art. 2º As instruções de que trata o art. 1º estarão disponíveis somente nas Orientações Gerais do programa gerador da 
DIPJ 2004, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a partir do dia 14 de maio de 2004. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
73. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 24, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 30 DE ABRIL DE 

2004. (DOU 03.5.2004, Seção 1, p. 14). Autoriza o pagamento de receitas federais por meio de transferência eletrônica de 
fundos. 

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no § 4º do artigo 1º da Portaria MF nº 135, de 24 de junho de 1997, e no artigo 24 da Portaria SRF nº 2.609, de 
20 de setembro de 2001, resolve: 
Art. 1º Aprovar o projeto apresentado pelo BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A referente à modalidade de 
pagamento de receitas federais por meio de transferência eletrônica de fundos, por estarem atendidas as seguintes 
exigências: 
I - formas de acesso do contribuinte ao sistema eletrônico da instituição financeira: Internet ou via sistema Dial-up; 
II - modelo "C" de comprovante de quitação e respectivas autenticações eletrônicas ou similares, conforme Anexo ao 
Ato Declaratório SRF/COSAR/COTEC/Nº 47, de 14 de agosto de 1997; 
III - forma e prazo de arquivamento das informações relativas aos pagamentos: em meio magnético, por cinco anos. 
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Art. 2º O BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A fica autorizado a iniciar as atividades desta nova forma de 
pagamento de receitas federais, a partir da publicação deste ato, devendo consignar como DATA DE QUITAÇÃO no 
comprovante de pagamento a mesma a ser informada na prestação de contas do banco no campo DATA DE 
ARRECADAÇÃO. 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
74. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 29, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 

DE 14 DE MAIO DE 2004. (DOU 17.5.2004, Seção 1, p. 30). Divulga códigos de arrecadação de valores a título de 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, incidentes sobre a importação de serviços do exterior. 

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições, declara: 
Art. 1º A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Pis/Pasep - Importação) e a Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins -
Importação), instituídas pelo art. 1º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, incidentes sobre a importação de serviços 
do exterior, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional mediante a utilização dos seguintes códigos de receita: 
I - 5434, no caso de Pis/Pasep - Importação de Serviços; 
II - 5442, no caso de Cofins - Importação de Serviços. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
75. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 30, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 19 DE MAIO DE 

2004. (DOU 20.5.2004, Seção 1, p.22). Divulga códigos de arrecadação de valores a título de contribuição para o custeio 
do regime de previdência social do servidor para os casos que especifica. 

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições, declara: 
Art. 1º A contribuição para o custeio do regime de previdência social, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, 
deve ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), mediante 
a utilização dos seguintes códigos: 
I - para a contribuição do servidor: 
a) 1635, no caso de servidor civil ativo; 
b) 8592, nos casos de servidor civil inativo e de pensionista civil; 
c) 8564, no caso de militar da ativa; 
d) 8577, nos casos de militar da reserva ou reformado e de pensionista militar. 
II - para a contribuição patronal: 
a) 4275, no caso de servidor civil ativo; 
b) 5485, nos casos de servidor civil inativo e de pensionista civil; 
c) 8551, no caso de militar da ativa; 
d) 5493, nos casos de militar da reserva ou reformado e de pensionista militar. 
Art. 2º Fica revogado o Ato Declaratório Cosar nº 37, de 21 de setembro de 2000. 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
76. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (DOJ-RS 03.5.2004, 1.º 

Caderno, p. 88). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO e da Comissão de Concurso 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas, no período de 04 de maio a 14 de junho 
de 2004, INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, DESTINADO AO 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 4ª REGIÃO, compreendendo os cargos 
vagos e os cargos que vierem a vagar no período de validade do Concurso, tudo conforme a Resolução Administrativa 
do Tribunal Superior do Trabalho de n° 907/2002, republicada com as alterações da Resolução Administrativa nº 
965/2003 no Diário da Justiça da União, em 18 de novembro de 2003, considerada parte integrante do Edital. 
Os candidatos regularmente aprovados e classificados, na forma da referida Resolução e do Edital do Concurso, serão 
nomeados Juízes do Trabalho Substitutos e sujeitos à designação para servir, em substituição ou como auxiliares, em 
quaisquer das Varas do Trabalho da 4ª Região. 
A partir do dia 04.05.2004, o Edital do Concurso, contendo as informações necessárias ao melhor esclarecimento dos 
interessados, encontrar-se-á afixado na Portaria do Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Av. 
Praia de Belas nº 1100, e no átrio do Prédio I do Foro Trabalhista de Porto Alegre/RS, na Av. Praia de Belas nº 1432, 
bem como estará disponibilizado no site: www.trt4.gov.br. 
A inscrição preliminar será efetuada mediante o requerimento padronizado, dirigido ao Presidente da Comissão de 
Concurso, na qual o candidato declarará:(a) que é brasileiro; (b) que é diplomado em Direito, com indicação do nome 
do estabelecimento onde se graduou, a data de expedição do diploma e o número e a data do respectivo registro; (c) que 
se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando se tratar de candidato do sexo masculino, 
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do serviço militar; (d) que goza de boa saúde; (e) que não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno 
exercício dos seus direitos civis e políticos; (f) que não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, 
penalidade por prática de atos desabonadores; (g) que conhece e está de acordo com as exigências contidas na 
Resolução Administrativa nº 907/2002 do TST, republicada com as alterações da Resolução Administrativa nº 965/2003 
e no Edital do Concurso; (h) que se compromete a prestar todas as informações e apresentar os documentos que lhe 
forem solicitados quando da inscrição definitiva, sob pena de indeferimento. 
A INSCRIÇÃO PRELIMINAR poderá ser requerida (1) via Internet, no site www.trt4.gov.br, (2) pessoalmente, ou, 
ainda, (3) por procurador habilitado, com a observância das orientações contidas no Edital. Caso o candidato opte pelo 
requerimento da inscrição pela Internet, poderá fazer a entrega dos documentos necessários à inscrição de duas formas: 
(1) pessoalmente ou por procurador habilitado, na Secretaria do Concurso, ou (2) remetendo-os por SEDEX. 
Na hipótese de inscrição pessoal ou por procurador habilitado, os documentos necessários à inscrição deverão ser 
entregues na Secretaria da Comissão do Concurso, no ato do requerimento da inscrição. Para efetivar a inscrição 
preliminar o candidato deverá apresentar (na inscrição pessoal ou por procurador habilitado) ou encaminhar por SEDEX 
(na inscrição pela Internet): (1) fotocópia autenticada do documento de identidade; (2) 02 (duas) fotos 3x4 cm, de 
frente, iguais, recentes e datadas; (3) comprovante do pagamento da TAXA DE INSCRIÇÃO, no valor de R$ 157,00 
(cento e cinqüenta e sete reais), a ser recolhida em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., na forma indicada no 
Edital do Concurso; (4) indicação de 03 (três) autoridades ou professores universitários que conheçam o candidato, com 
endereço completo; (5) relação das suas atividades profissionais, na forma estabelecida no Edital do Concurso; (6) no 
caso de candidato portador de deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20.12.1999, laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência  de que é portador, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional  de Doenças (CID) e a provável causa da deficiência, bem como 
Declaração na forma  estabelecida no Edital do Concurso.  
As declarações e informações exigidas para a inscrição preliminar deverão ser feitas com a utilização dos formulários 
disponibilizados na Internet, caso o candidato pretenda inscrever-se por esse meio, ou, no caso de inscrição pessoal ou 
por procurador habilitado, poderão ser feitas com a utilização dos formulários padronizados que acompanharão o Edital 
do Concurso. 
A Secretaria da Comissão de Concurso, localizada no andar térreo do Prédio I do Foro Trabalhista de Porto Alegre, à 
Av. Praia de Belas nº 1432, CEP 90110-904, estará à disposição dos interessados, no período de 04 de maio a 14 de 
junho, no horário das 11h às 16h, de segunda à sexta-feira, excetuados os feriados. 
As inscrições preliminares terão início às 11h do dia 04.05.2004 e encerrar-se-ão às 16h do dia 14.06.2004, tanto para 
os que optarem pela inscrição pela Internet, quanto para aqueles que se inscreverem pessoalmente ou por procurador. 
Para os primeiros (que se inscreverem pela Internet) a postagem dos documentos necessários à inscrição preliminar 
deverá ser feita até o dia 14.06.2004.  
Porto Alegre, 16 de abril de 2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e da 
Comissão de Concurso 
 
77. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO-2004 ALTERAÇÃO 

NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA DA PROVA DA 1ª FASE. (DOJ-RS 17.5.2004, 1.º Caderno, p. 
90. 

TORNO PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, em Sessão Extraordinária realizada em 13 de maio de 2004, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar o 
nome do Dr. Darcy Carlos Mahle para compor e presidir a Comissão Examinadora da Prova Objetiva (1ª Fase) do 
Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 4ª Região, em face de impedimento do 
Dr. Carlos Cesar Cairoli Papaléo. 
Em 13 de maio de 2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região e da Comissão de Concurso 
 
78. DECISÃO NORMATIVA N.º 57 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE 05 DE MAIO DE 2004. (DOU 

07.5.2004, Seção 1, p. 61). Regulamenta a hipótese de responsabilização direta dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, nos casos de transferência de recursos públicos federais. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da competência que lhe conferem o art. 71, II, da Constituição 
Federal e o art. 3º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e considerando o disposto no parágrafo único do art. 70 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, resolve: 
Art. 1º Nos processos de Tomadas de Contas Especiais relativos a transferências de recursos públicos federais aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou a entidades de sua administração, as unidades técnico-executivas 
competentes verificarão se existem indícios de que esses entes da federação se beneficiaram com a aplicação irregular 
dos recursos. 
Art. 2º Configurada a hipótese de que trata o artigo anterior, a unidade técnico-executiva proporá que a citação seja feita 
também ao ente político envolvido, na pessoa do seu representante legal, solidariamente com o agente público 
responsável pela irregularidade. 
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Art. 3º Caso comprovado que o ente federado se beneficiou pela aplicação irregular dos recursos federais transferidos, o 
Tribunal, ao proferir o julgamento de mérito, condenará diretamente o Estado, o Distrito Federal ou o Município, ou a 
entidade de sua administração, ao pagamento do débito, podendo, ainda, condenar solidariamente o agente público 
responsável pela irregularidade e/ou cominar-lhe multa. 
Art. 4º A Secretaria-Adjunta de Contas providenciará a atualização do Manual de Tomada de Contas Especial, 
incorporando os procedimentos de instrução aplicáveis em razão da presente regulamentação. 
Art. 5º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
VALMIR CAMPELO - Presidente do Tribunal  
   
79. ENUNCIADO N.º 171 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  (DJU 

05.5.2004, Seção 1, p. 487). REPUBLICADA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. 
O Excelentíssimo Sr. Ministro Luciano de Castilho Pereira, Presidente da Comissão Permanente de Jurisprudência e 
Precedentes Normativos, determina a republicação do inteiro teor do Enunciado nº 171 da Súmula de Jurisprudência 
desta Corte, em razão de erro material no registro da referência legislativa. 
"ENUNCIADO Nº 171 - Férias Proporcionais. Contrato de Trabalho. Extinção - Nova Redação - Res. 121/2003, DJ 
21.11.2003. 
Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao 
pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 
147 da CLT). Ex-prejulgado nº 51. 
Brasília, 23 de abril de 2004. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária. 
 
80. NORMA DE EXECUÇÃO N.º 5 DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA, DE 21 DE 

MAIO DE 2004. (DOU 25.5.2004, Seção 1, p. 13). Adota planilha eletrônica para auxílio no cálculo da Contribuição 
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a importação de bens. 

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 97 da Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, resolve: 
Art. 1º Enquanto não for implementada função específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), a 
fiscalização aduaneira deverá utilizar a planilha eletrônica constante do Anexo Único desta Norma de Execução para 
verificar os cálculos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pis/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a 
importação de bens. 
§1º. Os importadores poderão utilizar a planilha para auxílio na determinação dos valores a recolher de PIS/Pasep e 
Cofins na Declaração de Importação (DI). 
§2º. A planilha estará disponível exclusivamente na página da Secretaria da Receita Federal na internet, no endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br.  
Art. 2º O importador deverá registrar, no campo Informações Complementares da DI, o valor das despesas aduaneiras 
que integram a base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - variável “D” do ADE SRF nº 17, de 30 
de abril de 2004 (republicado no DOU de 10/05/2004) - e ainda as seguintes informações relativas a cada adição: 
I - valor aduaneiro do imposto de importação (corresponde ao campo “Base de Cálculo”, constante da ficha “Tributos”, 
subficha “II”) - variável “VA” do ADE SRF nº 17, de 2004; e  
II - as alíquotas relativas a: 
Imposto de Importação - variável “a” do ADE SRF nº 17, de 2004;  
Imposto sobre Produtos Industrializados - variável “b” do ADE SRF nº 17, de 2004; 
Contribuição para o Pis/Pasep-Importação - variável “c” do ADE SRF nº 17, de 2004; 
Cofins-Importação - variável “d” do ADE SRF nº 17, de 2004; 
ICMS - variável “e” do ADE SRF nº 17, de 2004. 
Art. 3º Fica revogada a Norma de Execução Coana nº 4, de 7 de maio de 2004. 
Art. 4º Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação. 
ERNANI ARGOLO CHECCUCCI FILHO 
 
81. RETIFICAÇÃO DA PORTARIA/GM N.º 230 DE 21.05.2004 (DOU 27.5.2004, Seção 1, p. 76).  
Na Portaria/GM nº 230, de 21.05.2004, publicada no Diário Oficial da União de 24.05.2004, Seção 1, página 56, no 
art.10, § 2º, onde se lê: “V - cobrança de remuneração vinculada ao número de demandas propostas.”, leia-se: “IV - 
cobrança de remuneração vinculada ao número de demandas propostas.” 
 
82. TEMA N.º 129 a 142 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 04.5.2004, Seção 1, pp. 713-714). 
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 129 a 142, 
inseridos na Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais (Subseção II) deste Tribunal: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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129. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. 
Em se tratando de ação anulatória, a competência originária se dá no mesmo juízo em que praticado o ato supostamente 
eivado de vício. 
. ROAG 352419/97 - Red. Min. João O. Dalazen 
DJ 26.03.99 - Decisão por maioria 
. RXOFROAA 565184/99 - Min. João O. Dalazen 
DJ 16.02.01 - Decisão unânime 
. ROAA 468203/98 - Min. Luciano Castilho 
DJ 02.03.01 - Decisão unânime 
. ROAA 749473/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 14.06.02 - Decisão unânime 
. RXOFROAA 629549/00 - Min. Ives Gandra 
DJ 17.10.03 - Decisão unânime 
130. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTENSÃO DO DANO CAUSADO OU A 
SER REPARADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
Para a fixação da competência territorial em sede de ação civil pública, cumpre tomar em conta a extensão do dano 
causado ou a ser reparado, pautando-se pela incidência analógica do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. 
Assim, se a extensão do dano a ser reparado limitar-se ao âmbito regional, a competência é de uma das Varas do 
Trabalho da Capital do Estado; se for de âmbito supraregional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal. 
. ACP 754436/01 - Min. Ronaldo Leal 
DJ 15.03.02 - Decisão unânime 
. ACP 652115/00 - Min. Ronaldo Leal 
DJ 19.04.02 - Decisão unânime 
. ACP 92867/93 - Min. João O. Dalazen 
DJ 22.11.02 - Decisão por maioria 
. CC 30655/02-000-00-00.2 - Min. José Simpliciano 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
131. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO DA DECISÃO 
RESCINDENDA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA PRINCIPAL. 
EFEITOS. 
A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, 
devendo o pedido cautelar ser julgado procedente, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de 
procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido 
julgado improcedente. 
. MC 120984/94, Ac. 270/96 - Min. Cnéa Moreira 
DJ 06.12.96 - Decisão unânime 
. AC 641040/00 - Min. Ives Gandra 
DJ 11.10.01 - Decisão unânime 
. AGAC 581156/99 - Min. Francisco Fausto 
DJ 26.10.01 - Decisão unânime 
. AC 637919/00 - Min. Ives Gandra 
DJ 09.11.01 - Decisão unânime 
. AC 712216/00 - Min. José Simpliciano 
DJ 16.11.01 - Decisão unânime 
. AC 638890/00 - Min. João O. Dalazen 
DJ 16.11.01 - Decisão unânime 
. AC 89351/03-000-00-00.2 - Min. José Simpliciano 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
132. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. ALCANCE. OFENSA À COISA JULGADA. 
Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, 
alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, 
violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. 
. ROAR 0677/83, Ac. 087/90 - Min. Aurélio M. de Oliveira 
DJ 16.11.90 - Decisão unânime 
. ROAR 1066/89, Ac. 855/91 - Red. Min. José L. Vasconcellos 
DJ 19.12.91 - Decisão por maioria 
. ROAR 150617/94, Ac. 1214/96 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 29.11.96 - Decisão unânime 
. ROAR 255945/96, Ac. 5115/97 - Min. Luciano Castilho 
DJ 20.02.98 - Decisão unânime 
. ROAR 435954/98 - Min. Francisco Fausto 
DJ 16.11.01 - Decisão unânime 
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. AR 545318/99 - Juiz Conv. Aloysio Veiga 
DJ 14.11.02 - Decisão unânime 
. ROAR 533788/99 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 27.06.03 - Decisão unânime 
133. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 
333. JUÍZO DE MÉRITO. 
A decisão proferida pela SDI, em sede de agravo regimental, calcada no Enunciado nº 333, substitui acórdão de Turma 
do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.  
. AR 490777/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 27.10.00 - Decisão unânime 
. AR 436081/98 - Juiz Conv. Márcio R. do Valle 
DJ 10.11.00 - Decisão unânime 
. AR 736401/01 - Min. Luciano Castilho 
DJ 22.11.02 - Decisão unânime 
. AR 744226/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 19.12.02 - Decisão unânime 
134. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. PRECLUSÃO DECLARADA. FORMAÇÃO DA 
COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
A decisão que conclui estar preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação, por ensejar tão-somente 
a formação da coisa julgada formal, não é suscetível de rescindibilidade. 
. ROAR 734475/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 09.11.01 - Decisão unânime 
. ROAR 410036/97 - Juiz Conv. Aloysio Veiga 
DJ 23.08.02 - Decisão unânime 
. ROAR 802055/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 07.02.03 - Decisão unânime 
. ROAR 735261/01 - Juíza Conv. Lília L. Abreu 
DJ 14.03.03 - Decisão por maioria 
. ROAR 695004/00 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 06.06.03 - Decisão unânime 
135. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 37, "CAPUT", DA CF/88. NECESSIDADE DE 
PREQUESTIONAMENTO. 
A ação rescisória calcada em violação do artigo 37, "caput", da Constituição Federal, por desrespeito ao princípio da 
legalidade administrativa exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido prequestionado na decisão. 
. ROAR 663080/00 - Min. Gelson de Azevedo 
DJ 01.06.01 - Decisão unânime 
. ROAR 685412/00 - Min. Ives Gandra 
DJ 28.09.01 - Decisão unânime 
. ROAR 735257/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 28.09.01 - Decisão unânime 
. ROAR 739077/01 - Min. Ronaldo Leal 
DJ 14.12.01 - Decisão unânime 
. ROAR 746601/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 14.12.01 - Decisão por maioria 
. ROAC 793440/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 14.12.01 - Decisão unânime 
. ROAR 716600/00 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 08.02.02 - Decisão unânime 
. ROAR 748486/01 - Red. Min. José Simpliciano 
DJ 02.08.02 - Decisão por maioria 
. ROAR 494/01-000-13-00.0 - Min. Gelson de Azevedo 
DJ 25.04.03 - Decisão unânime 
. ROAR 694/01-000-13-01.6 - Min. Ives Gandra 
DJ 25.04.03 - Decisão unânime 
. ROAR 540/01-000-13-00.1 - Min. Ives Gandra 
DJ 23.05.03 - Decisão unânime 
. ROAR 440/01-000-13-00.5 - Min. Renato Paiva 
DJ 20.06.03 - Decisão unânime 
136. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. 
A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a 
afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O 
fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso IX do art. 485 do CPC, é apenas aquele 
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que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao  final 
desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se 
concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 2º do art. 485 do CPC, ao exigir que não tenha 
havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas. 
. ROAR 791510/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 27.09.02 - Decisão unânime 
. ROAR 775210/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 08.11.02 - Decisão unânime 
. ROAR 803526/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 21.03.03 - Decisão unânime 
. RXOFROAR 6038/02-909-09-00.8 - Min. Ives Gandra 
DJ 28.11.03 - Decisão unânime 
. ROAR 68969/02-900-02-00.0 - Min. José Simpliciano 
DJ 05.12.03 - Decisão unânime 
. ROAR 745721/01 - Min. José Simpliciano 
DJ 05.12.03 - Decisão unânime 
. ROAR 1226/02-900-02-00.0 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 05.12.03 - Decisão unânime 
. ROAR 6052/02-909-09-00.1 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 19.03.04 - Decisão unânime 
. ROAR 74106/03-900-02-00.3 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 19.03.04 - Decisão unânime 
. ROAR 57728/02-900-10-00.2 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 05.03.04 - Decisão unânime 
. ROAR 630305/00 - Min. Gelson de Azevedo 
DJ 05.03.04 - Decisão unânime 
. ROAR 726807/01 - Min. José Simpliciano 
DJ 27.02.04 - Decisão unânime 
. AR 73675/03-000-00-00.9 - Min. Ives Gandra 
DJ 27.02.04 - Decisão unânime 
. AR 84698/03-000-00-00.9 - Min. Ives Gandra 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. ROAR 4194/01-000-07-00.3 - Min. Ives Gandra 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. ROAR 537673/99 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. ROAR 40026/01-000-05-00.2 - Min. Renato Lacerda 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. ROAR 664020/00 - Min. José Simpliciano 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
137. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE SINDICAL. ART. 494 DA CLT. APLICÁVEL. 
Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, 
até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, "caput" e parágrafo 
único, da CLT. 
. ROMS 410086/97 - Juiz Conv. João Mathias 
DJ 18.06.99 - Decisão por maioria 
. ROMS 414613/97 - Min. João O. Dalazen 
DJ 31.03.00 - Decisão unânime 
. ROMS 458255/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 31.03.00 - Decisão unânime 
. ROMS 510352/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 10.11.00 - Decisão unânime 
. ROMS 676881/00 - Juiz Conv. Márcio do Valle 
DJ 01.12.00 - Decisão unânime 
. ROMS 731850/01 - Min. João O. Dalazen 
DJ 17.05.02 - Decisão unânime 
. ROMS 797438/01 - Min. Renato Paiva 
DJ 21.02.03 - Decisão unânime 
138. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. 
A Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação de cobrança de honorários advocatícios, pleiteada na forma do 
art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94, em face da natureza civil do contrato de honorários. 
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Legislação: 
CF/88, art. 114 
Lei nº 8.906/94, art. 24, § 1º 
. ROMS 571194/99 - Min. Francisco Fausto 
DJ 13.10.00 - Decisão unânime 
. ROMS 755409/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 08.02.02 - Decisão unânime 
. ROMS 718350/00 - Juíza Conv. Anelia Li Chum 
DJ 19.04.02 - Decisão unânime 
. ROMS 545350/99 - Min. José Simpliciano 
DJ 21.06.02 - Decisão unânime 
139. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE MÉRITO 
SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 
Perde objeto o mandado de segurança que impugna liminar em ação civil pública substituída por sentença de mérito 
superveniente.  
. ROMS 656716/00 - Min. Ronaldo Leal 
DJ 24.08.01 - Decisão unânime 
. ROMS 693853/00 - Min. João O. Dalazen 
DJ 14.09.01 - Decisão unânime 
. ROMS 752908/01 - Min. Barros Levenhagen 
DJ 14.12.01 - Decisão unânime 
. ROMS 73726/03-900-02-00.5 - Min. Gelson de Azevedo 
DJ 09.05.03 - Decisão unânime 
. ROMS 647446/00 - Min. José Simpliciano 
DJ 01.08.03 - Decisão unânime 
. ROMS 699991/00 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 03.10.03 - Decisão unânime 
. ROMS 83231/03-900-22-00.5 - Min. José Simpliciano 
DJ 07.11.03 - Decisão unânime 
. ROMS 727736/01 - Min. Renato Paiva 
DJ 21.11.03 - Decisão unânime 
. ROMS 140/02-909-09-00.0 - Min. Renato Paiva 
DJ 21.11.03 - Decisão unânime 
. ROMS 158/02-000-24-00.9 - Min. José Simpliciano 
DJ 02.04.04 - Decisão unânime 
140. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LIMINAR, CONCEDIDA OU DENEGADA EM OUTRA 
SEGURANÇA. INCABÍVEL. (ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51) 
Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de 
segurança. 
. ROMS 119884/94, Ac. 0889/95 - Min. José Francisco da Silva 
DJ 26.05.95 - Decisão unânime 
. ROMS 150628/94, Ac. 204/96 - Min. Cnéa Moreira 
DJ 13.09.96 - Decisão unânime 
. ROAG 414825/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 23.06.00 - Decisão unânime 
. ROMS 573071/99 - Min. João O. Dalazen 
DJ 02.02.01 - Decisão unânime 
141. MANDADO DE SEGURANÇA PRA CONCEDER LIMINAR DENEGADA EM AÇÃO CAUTELAR. 
A concessão de liminar constitui faculdade do juiz, no uso de seu poder discricionário e de cautela, inexistindo direito 
líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. 
. ROMS 241272/96, Ac. 3449/97 - Min. Luciano Castilho 
DJ 19.09.97 - Decisão unânime 
. ROMS 270633/96, Ac. 4122/97 - Min. Valdir Righetto 
DJ 17.10.97 - Decisão unânime 
. ROMS 277294/96 - Min. Luciano Castilho 
DJ 03.04.98 - Decisão unânime 
. ROMS 239903/96, Ac. 4881/97 - Min. Lourenço Prado 
DJ 22.05.98 - Decisão unânime 
. ROMS 426697/98 - Min. Regina Rezende 
DJ 23.10.98 - Decisão unânime 
. ROMS 436005/98 - Min. Luciano Castilho 
DJ 29.09.00 - Decisão unânime 
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. ROMS 644434/00 - Min. Francisco Fausto 
DJ 09.02.01 - Decisão unânime 
. ROMS 61528/02.900.02.00 - Min. José Simpliciano 
DJ 13.12.02 - Decisão unânime 
. ROMS 571201/99 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 14.11.03 - Decisão unânime 
142. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO LIMINARMENTE CONCEDIDA. 
Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a 
reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a  razoabilidade do direito subjetivo 
material, como nos casos de anistiado pela da Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente 
sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em 
norma coletiva. 
Legislação: 
CLT, artigo 659, inciso X 
. ROMS 110056/94, Ac. 310/95 - Min. Armando de Brito 
DJ 31.03.96 - Decisão unânime 
. ROMS 209272/95, Ac. 552/96 - Min. Cnéa Moreira 
DJ 11.10.96 - Decisão por maioria 
. ROMS 197134/95, Ac. 1820/96 - Min. Cnéa Moreira 
DJ 28.02.97 - Decisão unânime 
. ROMS 220661/95, Ac. 656/97 - Min. Leonaldo Silva 
DJ 11.04.97 - Decisão unânime 
. ROMS 172525/95, Ac. 1070/97 - Min. Francisco Fausto 
DJ 22.05.97 - Decisão unânime 
. ROMS 256158/96, Ac. 1132/97 - Min. Leonaldo Silva 
DJ 27.06.97 - Decisão por maioria 
. ROMS 245460/96, Ac. 4202/97 - Min. Luciano Castilho 
DJ 05.12.97 - Decisão unânime 
. ROMS 302950/96, Ac. 5154/97 - Min. Manoel Mendes 
DJ 06.02.98 - Decisão unânime 
. ROMS 304346/96, Ac. 4916/97 - Red. Min. Luciano Castilho 
DJ 13.03.98 - Decisão por maioria 
. ROMS 355713/97 - Juiz Conv. Carlos A. R. de Paula 
DJ 14.08.98 - Decisão unânime 
. ROMS 296077/96 - Min. João O. Dalazen 
DJ 13.11.98 - Decisão unânime 
. ROMS 390696/97 - Min. Milton de Moura França 
DJ 20.11.98 - Decisão unânime 
. ROMS 312172/96 - Min. João O. Dalazen 
DJ 18.12.98 - Decisão por maioria 
. ROMS 394582/97 - Min. Thaumaturgo Cortizo 
DJ 19.03.99 - Decisão unânime 
. ROMS 365589/97 - Min. Luciano Castilho 
DJ 23.04.99 - Decisão unânime 
. ROMS 356380/97 - Min. João O. Dalazen 
DJ 07.05.99 - Decisão unânime 
. ROMS 387579/97 - Min. João O. Dalazen 
DJ 28.05.99 - Decisão por maioria 
. ROMS 343988/97 - Red. Juiz Conv. João Mathias 
DJ 25.06.99 - Decisão por maioria 
. ROMS 365608/97 - Juiz Conv. Mauro César 
DJ 17.12.99 - Decisão unânime 
. ROMS 458240/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 07.04.00 - Decisão unânime 
Brasília-DF, 29 de abril de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
83. TEMA N.º 335 a 339 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 04.5.2004, Seção 1, p. 714). 
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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, publica a edição dos Temas nºs 335 a 339, 
inseridos na Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais (Subseção I) deste Tribunal: 
335. CONTRATO NULO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO POR 
VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E § 2º, DA CF/88. 
A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/88, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá 
ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/88. 
. ERR 511644/98, T. Pleno - Min. Vantuil Abdala 
DJ 14.12.01 - Decisão por maioria 
. ERR 564190/99 - Min. Rider de Brito 
DJ 27.09.02 - Decisão unânime 
. ERR 605374/99 - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 04.10.02 - Decisão unânime 
. ERR 511644/98 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 11.10.02 - Decisão unânime 
. ERR 450322/98 - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 11.10.02 - Decisão unânime 
. AERR 514053/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 29.08.03 - Decisão unânime 
. RR 398065/97, 1ªT - Min. Ronaldo Leal 
DJ 15.03.02 - Decisão unânime 
. RR 588155/99, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 23.05.03 - Decisão unânime 
. RR 551116/99, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 03.10.03 - Decisão unânime 
. RR 7974/02-900-02-00.7, 4ªT - Min. Milton de Moura França 
DJ 14.11.02 - Decisão unânime 
336. EMBARGOS. RECURSO NÃO CONHECIDO COM BASE EM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 
DESNECESSÁRIO O EXAME DAS VIOLAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ALEGADAS NA 
REVISTA. 
Estando a decisão recorrida em conformidade com orientação jurisprudencial, desnecessário o exame das divergências e 
das violações legais e constitucionais alegadas, salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer 
qualquer citação do dispositivo constitucional. 
. ERR 216535/95, Ac. 4808/97 - Min. Francisco Fausto 
DJ 24.10.97 - Decisão unânime 
. EDAGERR 424882/98 - Juiz Conv. Georgenor Franco 
DJ 06.09.02 - Decisão unânime 
. ERR 474437/98 - Juiz Conv. Georgenor Franco 
DJ 31.10.02 - Decisão unânime 
. ERR 544641/99 - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 25.04.03 - Decisão unânime 
. ERR 724993/01 - Min. João O. Dalazen 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. EDRR 516892/98, 3ªT - Juiz Conv. Paulo Roberto Sifuentes 
DJ 07.03.03 - Decisão unânime 
. RR 374354/97, 5ªT - Juiz Conv. Guedes de Amorim 
DJ 08.02.02 - Decisão unânime 
337. FAC-SÍMILE. LEI Nº 9.800/99, ART. 2º. PRAZO. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. 
A contagem do qüinqüídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de "fac-símile" começa 
a fluir do dia subseqüente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei 9.800/99, e não do dia seguinte à 
interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. Ademais, não se tratando, a juntada dos originais, 
de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se 
aplica a regra do art. 184 do CPC quanto ao "dies a quo" do prazo, podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. 
. EAGAIRR 747027/01 - Min. Brito Pereira 
DJ 14.03.03 - Decisão unânime 
. EDROAR 605046/99 - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 12.09.03 - Decisão unânime - 
. EAIRR 12243/02-900-17-00.1 - Min. Carlos Alberto R. de Paula 
DJ 26.09.03 - Decisão por maioria 
. EDAEAIRR 779970/01 - Min. Brito Pereira 
DJ 30.01.04 - Decisão unânime 
. ERR 543968/99 - Min. Lelio Bentes 
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DJ 13.02.04 - Decisão unânime 
. EDERR 439149/98 - Min. João O. Dalazen 
DJ 12.03.04 - Decisão por maioria 
. EDRR 485690/98, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 03.10.03 - Decisão unânime 
. AGAIRR 12243/02-900-17-00.1,4ªT - Min. Ives Gandra 
DJ 25.04.03 - Decisão unânime 
338. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA E EMPRESA PÚBLICA. CONTRATO NULO. 
Há interesse do Ministério Público do Trabalho para recorrer contra decisão que declara a existência de vínculo 
empregatício com sociedade de economia mista, após a CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público. 
. ERR 535204/99 - Min. Milton de Moura França 
DJ 13.06.03 - Decisão unânime 
. ERR 503198/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 13.06.03 - Decisão unânime 
. ERR 484002/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 13.06.03 - Decisão unânime 
. ERR 441421/98 - Min. Luciano Castilho 
DJ 10.10.03 - Decisão unânime 
. ERR 627006/00 - Min. Maria C. Peduzzi 
DJ 13.02.04 - Decisão unânime 
. ERR 707131/00 - Min. João O. Dalazen 
DJ 16.04.04 - Decisão unânime 
339. TETO REMUNERATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, 
XI, DA CF/88 (ANTERIOR À EC 19/98). 
As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão submetidas à observância do teto remuneratório previsto 
no inciso XI do art. 37 da CF/88. 
. ERR 303617/96 - Min. José L. Vasconcellos 
DJ 27.08.99 - Decisão unânime 
. ERR 417084/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 22.09.00 - Decisão unânime 
. ERR 342592/97 - Red. Min. Milton de Moura França 
DJ 29.06.01 - Decisão por maioria 
. AERR 509713/98 - Min. Milton de Moura França 
DJ 05.03.04 - Decisão por maioria 
. ERR 715664/00, Q. Completo - Red. Min. Rider de Brito 
DJ 12.03.04 - Decisão por maioria 
. ERR 754859/01, Q. Completo - Red. Min. Rider de Brito 
DJ 19.03.04 - Decisão por maioria 
. RR 417084/98, 1ªT - Min. João O. Dalazen 
DJ 08.10.99 - Decisão unânime 
. RR 501297/98, 1ªT - Min. Wagner Pimenta 
DJ 06.04.01 - Decisão unânime 
. RR 497359/98, 1ªT - Min. João O. Dalazen 
DJ 27.06.03 - Decisão unânime 
. RR 510115/98, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 13.02.04 - Decisão unânime 
. RR 510248/98, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 13.02.04 - Decisão unânime 
. RR 442681/98, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira 
DJ 05.03.04 - Decisão por maioria 
. RR 495314/98, 4ªT - Min. Ives Gandra 
DJ 08.09.00 - Decisão unânime 
. RR 396383/97, 5ªT - Juiz Conv. Walmir O. da Costa 
DJ 15.12.00 - Decisão unânime 
Brasília-DF, 29 de abril de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
84. TEMA N.º 88 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO. REPUBLICAÇÃO (DJU 04.5.2004, Seção 1, p. 714). 
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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, republica a nova redação do Tema nº 88, da 
Orientação Jurisprudencial da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, para inserir decisão 
recente do Tribunal Pleno do colendo TST, sobre a matéria: 
88. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente 
da estabilidade. (art. 10, II, "b", ADCT - CF/88) 
Legislação: 
CF/88 - art. 10, II, "b", ADCT 
Precedentes: 
. AIRR 14224/2002-900-04-00.0- T.Pleno - Min.Emmanoel Pereira 
Julgado em 15.04.04 - Decisão unânime 
. RE 234186-3/SP, 1ªT-STF - Min. Sepúlveda Pertence 
DJ 31.08.01 - Decisão unânime 
. AI 315965-8/DF, STF - Min. Sidney Sanches 
DJ 14.02.02 - Decisão monocrática 
. RE 259318-4/RS, 1ªT-STF - Min. Ellen Gracie 
DJ 21.06.02 - Decisão unânime 
. RE 220567-0/DF, STF - Min. Carlos Velloso 
DJ 01.08.02 - Decisão monocrática 
. RE-AgR 339713-3/SP, 2ªT-STF - Min. Maurício Corrêa 
DJ 02.08.02 - Decisão unânime 
. AI 392303-8/SP, STF - Min. Celso de Mello 
DJ 07.11.02 - Decisão monocrática 
. AI 448572-8/SP, STF - Min. Celso de Mello 
DJ 22.03.04 - Decisão monocrática 
Brasília-DF, 19 de abril de 2004. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos 
 
 


