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

01. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 179, DE 01 DE ABRIL DE 2004. (DOU 02.4.2004, Seção 1, p. 4). Altera os arts. 8º e 16 da 
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, 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 Os arts. 8º e 16 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 8º ................................................................................................................................................................................... 
VII - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito para investimento, aberta e utilizada exclusivamente para 
realização de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, de qualquer natureza, inclusive em contas de 
depósito de poupança. 
§ 1º O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência, expedirá normas para assegurar o cumprimento do 
disposto nos incisos I, II, VI e VII deste artigo, objetivando, inclusive por meio de documentação específica, a 
identificação dos lançamentos previstos nos referidos incisos. 
................................................................................................................................................................................................ 
§ 7º Para a realização de aplicações financeiras, é obrigatória a abertura de contas correntes de depósito para 
investimento, de que trata o inciso VII deste artigo, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
§ 8º As aplicações financeiras serão efetivadas somente por meio de lançamentos a débito em contas correntes de 
depósito para investimento, de que trata o inciso VII deste artigo.  
§ 9º Ficam autorizadas a efetivação e a manutenção de aplicações financeiras em contas de depósito de poupança não 
integradas a contas correntes de depósito para investimento, de que trata o inciso VII deste artigo, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação e na regulamentação em vigor. 
§ 10. Não integram as contas correntes de depósito para investimento, de que trata o inciso VII deste artigo: 
I - as operações e os contratos de que tratam os incisos II e III do art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 
II - as contas de depósitos judiciais e de depósitos em consignação em pagamento de que tratam os parágrafos do art. 
890 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
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§ 11. O ingresso de recursos novos nas contas correntes de depósito para investimento será feito exclusivamente por 
meio de lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular, por cheque de sua emissão, cruzado e 
intransferível, ou por outro instrumento de pagamento, observadas as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil. 
§ 12. Os valores das retiradas de recursos das contas correntes de depósito para investimento, quando não destinados à 
realização de aplicações financeiras, serão pagos exclusivamente ao beneficiário por meio de crédito em sua conta 
corrente de depósito, de cheque, cruzado e intransferível, ou de outro instrumento de pagamento, observadas as normas 
expedidas pelo Banco Central do Brasil. 
§ 13. Aplica-se o disposto no inciso II deste artigo nos lançamentos relativos a movimentação de valores entre contas 
correntes de depósito para investimento, de que trata o inciso VII deste artigo. 
§ 14. O disposto nos incisos V do art. 2º e VI deste artigo aplica-se exclusivamente às operações nos mercados 
organizados de liquidação futura, com ajustes diários, contratadas até 31 de julho de 2004. 
§ 15. A partir de 1º de agosto de 2006, os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação das aplicações 
financeiras existentes em 31 de julho de 2004 poderão ser creditados diretamente ao beneficiário, em conta corrente de 
depósito para investimento, de que trata o inciso VII deste artigo.” (NR) 
“Art. 16. Serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular ou do 
mutuário, por cheque de sua emissão, cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de pagamento, observadas as 
normas expedidas pelo Banco Central do Brasil:  
I - as operações e os contratos de que tratam os incisos II e III do art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias;  
II - a liquidação das operações de crédito; 
III - as contribuições para planos de benefícios de previdência complementar ou de seguros de vida com características 
semelhantes;  
IV - o valor das contraprestações, bem como de qualquer outro pagamento vinculado às operações de arrendamento 
mercantil. 
§ 1º Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação de aplicações financeiras não integradas a conta corrente 
de depósito para investimento, bem como os valores referentes à concessão de créditos e aos benefícios ou resgates 
recebidos dos planos e seguros de que trata o inciso III deste artigo, deverão ser pagos exclusivamente aos beneficiários 
mediante cheque cruzado, intransferível, ou por outro instrumento de pagamento, observadas as normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil. 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às contas de depósito de poupança não integradas a contas correntes de 
depósito para investimento, cujos titulares sejam pessoas físicas, bem como às contas de depósitos judiciais e de 
depósitos em consignação em pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei nº 5.869, de 1973. 
§ 3º No caso de planos ou seguros constituídos com recursos de pessoa jurídica e de pessoa física, o valor da 
contribuição dessa última poderá ser dispensado da obrigatoriedade de que trata este artigo, desde que transite pela 
conta corrente da pessoa jurídica. 
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda poderá: 
I - dispensar da obrigatoriedade prevista neste artigo a concessão ou a liquidação de determinadas espécies de operações 
de crédito, cujo mutuário seja pessoa física, podendo inclusive estabelecer limites de valor para essa dispensa, tendo em 
vista os respectivos efeitos sociais; 
II - permitir, na hipótese de operações de valor superior ao limite de que trata o inciso I, que o valor do crédito 
concedido seja transferido diretamente ao vendedor do bem  ou ao prestador do serviço, sem prejuízo da cobrança da 
contribuição devida pelo mutuário.” (NR) 
Art. 2º As multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, serão de 
cento e cinqüenta por cento e de trezentos por cento, respectivamente, nos casos de utilização diversa da prevista na 
legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota zero de que trata o art. 8º da Lei nº 9.311, 
de 1996, bem como da inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar falta de cobrança 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira - CPMF devida. 
§ 1º Na hipótese de que trata o caput, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar 
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, passarão a ser de 
duzentos e vinte e cinco por cento e quatrocentos e cinqüenta por cento, respectivamente. 
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo aplica-se, inclusive, na hipótese de descumprimento da obrigatoriedade 
de crédito em conta corrente de depósito à vista do beneficiário dos valores correspondentes às seguintes operações: 
I - cobrança de créditos de qualquer natureza, direitos ou valores, representados ou não por títulos, inclusive cheques; 
II - recebimento de carnês, contas ou faturas de qualquer natureza, bem como de quaisquer outros valores não 
abrangidos no inciso I. 
§ 3º O disposto no caput e no § 1º deste artigo aplica-se às instituições responsáveis pela cobrança e recolhimento da 
CPMF, inclusive aquelas relacionadas no inciso III do art. 8º da Lei nº 9.311, de 1996, e no inciso I do art. 85 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 3º A partir de 1º de agosto de 2004, a incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos a que se refere 
o art. 6º da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, ocorrerá no último dia útil dos meses de maio e de 
novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior. 
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Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor em 1º de agosto de 2004. 
Brasília, 1º de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
 
02. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 29 DE ABRIL DE 2004. (DOU 30.4.2004, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre o salário 

mínimo a partir de 1º de maio de 2004, 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 A partir de 1º de maio de 2004, após a aplicação dos percentuais de sete inteiros e cento e oitenta e um décimos 
de milésimo por cento, a título de reajuste, e de um inteiro e dois mil, duzentos e oitenta décimos de milésimo por 
cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), o salário mínimo será de R$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais).  
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 8,67 (oito reais 
e sessenta e sete centavos) e o seu valor horário a R$ 1,18 (um real e dezoito centavos). 
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, 
até quatorze anos de idade ou inválido de qualquer idade é de: 
I - R$ 20,00 (vinte reais), para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 390,00 (trezentos e noventa 
reais); 
II - R$ 14,09 (quatorze reais e nove centavos), para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 390,00 
(trezentos e noventa reais) e igual ou inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos). 
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 29 de abril de 2004; 183º da Independência e 116o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antônio Palocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Guido Mantega 
Amir Lando 
 

D E C R E T O S   

03. DECRETO N.º 5.028 DE 31 DE MARÇO DE 2004. (DOU 01.4.2004, Seção 1, p. 6). Altera os valores dos limites fixados 
nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº 9.841 de 5 de outubro de 1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no § 3º do art. 2º da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Os valores dos limites fixados nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, passam a ser 
os seguintes: 
I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 
433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos); 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não enquadrada como 
microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta 
e cinco reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos 
e vinte e dois reais). 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 31 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Fernando Furlan 
 

P O R T A R I A S  

04. PORTARIA Nº 01, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 2 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14. 4. 2004, Seção 1, 
pp. 321-322) e (DOU 13.4.2004. Seção 1, p. 134). Atualiza os valores das Tabelas constantes do anexo à Resolução nº 281, 
de 15 de outubro de 2002, que dispõe sobre o pagamento de honorários de defensores dativos, peritos, tradutores e 
intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita. 

O COORDENADOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 2001160549 e diante do disposto no art. 7º da Resolução nº 281, de 2002, resolve: 
Art. 1º Divulgar, conforme anexo, os valores em reais aplicáveis às Tabelas I, II, III e IV do anexo à Resolução nº 281, 
de 2002.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
Brasília, 02 de abril de 2004. 
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Ministro Ari Pargendler - Coordenador-Geral da Justiça Federal 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
05. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 08 DE 19 DE ABRIL DE 2004. (DOU 20.4.2004, Seção 1, p. 255). Cria Comissão 

Interministerial para elaboração de uma política nacional relativa ao amianto/asbesto. 
OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, DA SAÚDE, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DO 
MEIO AMBIENTE, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, E DE MINAS E 
ENERGIA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição 
Federal,  
Considerando os impactos nocivos à saúde, detectados ao longo dos anos, causados pela exposição ao amianto/asbesto; 
Considerando a comprovada carcinogenicidade do amianto/asbesto em todas as suas formas e a inexistência de limites 
seguros de exposição; 
Considerando o grande número de indivíduos potencialmente expostos à substância no longo ciclo de vida das fibras, 
inclusive fora dos locais de trabalho, dada sua ampla presença em numerosos produtos; 
Considerando a necessidade da definição de diretrizes gerais e especificas para a implementação de uma política 
nacional relativa às questões que envolvem o amianto/asbesto;  
Considerando a necessidade de que tais medidas sejam precedidas de estudos de impacto e de amplo debate entre os 
principais setores do governo envolvidos na questão, resolvem: 
Art. 1º Constituir a Comissão Interministerial do Amianto/asbesto, composta por 2 representantes indicados pelos 
seguintes Ministérios: 
I - Ministério do Trabalho e Emprego, 
II - Ministério da Saúde; 
III - Ministério da Previdência Social; 
IV - Ministério do Meio-Ambiente; 
V - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
VI - Ministério de Minas e Energia. 
Parágrafo único. A coordenação da Comissão caberá inicialmente à representação do Ministério do Trabalho e 
Emprego, sendo posteriormente exercida, em sistema de rodízio, pelos representantes dos demais ministérios. 
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Art. 2º A Comissão terá como finalidade a elaboração de uma política nacional sobre as questões relativas ao 
amianto/asbesto.  
Art. 3º A Comissão terá como objetivos específicos: 
I - a avaliação das ações já realizadas e em curso no país; 
II - a compilação e a análise da legislação vigente, observando-se os seguintes aspectos: 
a) adequação; 
b) atualidade; 
c) eficácia. 
III - a definição de diretrizes gerais e específicas para a implementação de uma política nacional do amianto;  
(Fl. 02 da Portaria Interministerial nº , de . .04.) 
IV - a elaboração de um plano de trabalho no qual sejam considerados: 
a) a competência de cada ministério; 
b) a fixação de um cronograma de trabalho; 
c) a coordenação das ações interministeriais; 
d) as prioridades relacionadas à revisão e ao incremento da legislação; 
e) as necessidades de realização de estudos, pesquisas, ações educativas e campanhas de divulgação; 
f) a criação de mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos setores econômicos envolvidos; 
Art. 4º A Comissão deverá concluir suas atividades no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
RICARDO BERZOINI - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
HUMBERTO COSTA - Ministro de Estado da Saúde 
AMIR LANDO - Ministro de Estado da Previdência Social 
MARINA SILVA - Ministra de Estado do Meio Ambiente 
LUIZ FERNANDO FURLAN - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
DILMA VANA ROUSSEFF - Ministra de Estado de Minas e Energia 
 
06. PORTARIA Nº 09 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 30 DE MARÇO DE 2004. (DOU 06.4.2004, 

Seção 1, p. 54).  
O PROCURADOR-CHEFE NACIONAL DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA junto ao  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 33 do 
Decreto nº 4.688 de 7 de maio de 2003, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 6.539 de 28 de junho de 1978, na 
Resolução INSS/PR Nº 185 de 01 de novembro de 1993 e na Ordem de Serviço PG Nº 14, item 35, de 03 de novembro 
de 1993, bem como: 
CONSIDERANDO que a Lei nº 6.539, de 28 de junho de 1978, estabelece que, nas comarcas do interior do País, a 
representação judicial do INSS será exercida por Procuradores de seu quadro de pessoal ou, na falta destes, por 
advogados autônomos, contratados sem vínculo empregatício; 
CONSIDERANDO que o item 7 da Resolução INSS/PR Nº 185, DE 01 de novembro de 1993 delega competência ao 
Procurador-Chefe para regulamentar a matéria objeto desta Resolução, baixando as normas relativas a inscrição no 
Cadastro de Advogados Autônomos CAA, contratação, constituição e desconstituição de advogados autônomos; 
CONSIDERANDO a reiterada jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que reputa irregular a 
representação do INSS através de advogado credenciado;  
CONSIDERANDO que apesar do entendimento esposado pelo TRT/2ª Região não esteja pacificado no Tribunal 
Superior do Trabalho, a atuação dos advogados credenciados nesta Justiça Especializada pode causar prejuízos à defesa 
do Instituto Nacional de Seguro Social; resolve: 
Art. 1º. Determinar aos procuradores-chefes das Procuradorias Federais Especializadas junto ao INSS sediadas no 
estado de São Paulo e abrangidas pela jurisdição do TRT/2ª Região que redistribuam aos procuradores federais lotados 
nas respectivas unidades, todos os processos trabalhistas em que atualmente oficiam advogados credenciados, bem 
como aos procuradores federais seja distribuídos os novos processos. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
HENRIQUE AUGUSTO GABRIEL 
 
07. PORTARIA Nº 13 DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA, DE 23 DE ABRIL DE 2004. (DJU 28.4.2004, 

Seção 1, p. 27) 
O PROCURADOR-CHEFE NACIONAL da PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA junto ao INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no exercício da atribuição que lhe confere o art. 33 do Decreto nº 4.688, de 7 de 
maio de 2003, combinado com o disposto no §3º do art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e considerando a 
orientação do Egrégio Tribunal de Contas da União, contida no acórdão do TC 002.428/2001-0 e TC 011.578/2003-3, 
que determina a adoção de medidas “com vista à gradativa substituição dos advogados credenciados por procuradores 
concursados”, resolve: 
Art.1º Fica proibido novo credenciamento de advogados autônomos, com base no art. 1º da Lei nº 6.539, de 28 de junho 
de 1978.  
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Art.2º Os contratos em vigor com advogados autônomos deverão ser aditivados, de modo a passarem a conter cláusula 
expressa no sentido de que o profissional contratado compromete-se a não patrocinar causas, por si, ou por intermédio 
da sociedade de advogados a que estiver vinculado, cujo constituinte seja litigante em processo judicial contra o INSS. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
HENRIQUE AUGUSTO GABRIEL 
 
08. PORTARIA Nº 15 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 24 DE MARÇO DE 2004. (DJU 05.4.2004, Seção 1, 

p. 140). 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a sessão plenária do dia 16 de fevereiro 
de 2004 e usando das atribuições conferidas pelos arts. 21, XVII, 40, § 3º, e 42, II, todos do Regimento Interno, resolve: 
Art. 1º Criar comissão temporária para acompanhar a Proposta de Emenda Constitucional nº 29/2000, em trâmite no 
Congresso Nacional, destinada a reformar o Poder Judiciário. 
Art. 2º A comissão será composta pelos Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, a quem caberá presidi-la, Barros 
Monteiro, Ari Pargendler, José Delgado, Carlos Alberto Menezes Direito e Felix Fisher. 
Art. 3° Durante a vigência dos trabalhos da comissão, fica delegada a seu Presidente a prerrogativa de entender-se com 
outras autoridades ou instituições acerca dos assuntos objeto desta portaria. 
Art. 4° Fica extinta a comissão criada pelo Ato n° 110/2000, bem como suas posteriores alterações. 
Ministro Nilson Naves 
 
09. PORTARIA Nº 15 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 2 DE ABRIL DE 2004. (DOU 07.4.2004, Seção 1, p. 

219). 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o 
decidido em sessão extraordinária de 26 de março de 2004, resolve:  
Art. 1º Constituir comissão destinada a fixar política de criação e instalação de varas dos Juizados Especiais Federais, a 
ser presidida pelo Coordenador-Geral da Justiça Federal e integrada pelos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais. 
Art. 2º A comissão deverá apresentar relatório conclusivo sobre a matéria, no prazo de noventa dias, a contar da 
publicação desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
 
10. PORTARIA Nº 16 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 24 DE MARÇO DE 2004. (DJU 05.4.2004, Seção 1, 

p. 140). 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a sessão plenária do dia 16 de fevereiro 
de 2004 e usando das atribuições conferidas pelos arts. 21, inciso XVII, 40, § 3º, e 42, II, todos do Regimento Interno, 
resolve: 
Art. 1º Criar comissão temporária destinada a acompanhar projetos em trâmite nos Poderes Executivo e Legislativo e 
apresentar propostas e sugestões que visem à alteração de normas infraconstitucionais. 
Art. 2º A comissão será composta pelos Ministros Humberto Gomes de Barros, a quem caberá presidi-la, Cesar Asfor 
Rocha, José Arnaldo e Eliana Calmon. 
Art. 3° Durante a vigência dos trabalhos da comissão, fica delegada a seu Presidente a prerrogativa de entender-se com 
outras autoridades ou instituições acerca dos assuntos objeto desta portaria. 
Art. 4° Após a conclusão dos trabalhos, as propostas e sugestões apresentadas hão de ser encaminhadas aos demais 
Ministros. 
Ministro Nilson Naves 
 
11. PORTARIA Nº 19 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, nos períodos de 26 de abril a 04 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da 
CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO  o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquela unidade judiciária, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos dias   26, 27, 28 e 29.4,  03, 04, 
05, 06,  24, 25, 26, 27 e 31.5, 01, 02, 03,  21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30.6, 01.07, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26.8, 13, 14, 
15, 16, 21, 22 e 23.9, 11, 13, 14, 18, 19, 20 e 21.10, 08, 09, 10, 11, 16 e 17.11.2004. 
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 03 (três) audiências inaugurais relativas a processos do rito ordinário e  06 
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(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, devendo conter, pelo menos, 05 (cinco) audiências inaugurais relativas a processos do rito 
ordinário,  06 (seis) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 03 (três) audiências 
relativas a  processos sujeitos ao rito sumaríssimo, independentemente das Cartas Precatórias a serem cumpridas.  
IV – Em decorrência do regime instituído, deverá ser reduzido o número de processos na fase de execução em 
tramitação na vara, atualmente em  1719 (dados de fevereiro/2004). 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
12. PORTARIA Nº 20 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 2ª e 17ª Varas do Trabalho de Porto 
Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 2ª e 17ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 
de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120  a 180 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 980 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1450 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
13. PORTARIA Nº 21 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Porto 
Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro de 2004, e dá outras 
providências.   
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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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 
de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 970 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 981 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
14. PORTARIA Nº 22 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 5ª e 6ª Varas do Trabalho de Porto 
Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 5ª e 6ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 
de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
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Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1071 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 a 180  dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1833 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
15. PORTARIA Nº 23 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Porto 
Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 
de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1725 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 887 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
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16. PORTARIA Nº 24 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 
ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 9ª e 10ª Varas do Trabalho de Porto 
Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 9ª e 10ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 
de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em  933 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1044 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
17. PORTARIA Nº 25 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04).  Institui regime de Juiz-Auxiliar na 11ª e 12ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o  
número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 11ª e 12ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
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Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 a 180 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1158 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
18. PORTARIA Nº 26 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 13ª e 14ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o  
número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 13ª e 14ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1127 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
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19. PORTARIA Nº 27 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 
ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 15ª e 16ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o  
número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 15ª e 16ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1334 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
20. PORTARIA Nº 28 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04).  Institui regime de Juiz-Auxiliar na 19ª e 20ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 19ª e 20ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
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2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 940 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1304 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
21. PORTARIA Nº 29 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 21ª e 22ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; 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 21ª e 22ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
22. PORTARIA Nº 30 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04).Institui regime de Juiz-Auxiliar na 23ª e 24ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro de 2004, e dá outras 
providências.   
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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 naquelas unidades judiciárias; 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 23ª e 24ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
23. PORTARIA Nº 31 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04).Institui regime de Juiz-Auxiliar na 25ª e 26ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
elevado número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 25ª e 26ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1413 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
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Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 180 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1260 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
24. PORTARIA Nº 32 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 27ª e 28ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 27ª e 28ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1114 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
25. PORTARIA Nº 33 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 02 DE 

ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 27/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 29ª e 30ª Varas do Trabalho de 
Porto Alegre,  nos períodos de 12 de abril a 13 de julho de 2004 e 16 de agosto a 17 de novembro 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 
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audiência a partir do ajuizamento da ação e prazo médio para o prosseguimento quando da instrução e julgamento dos 
processos naquelas unidades judiciárias; CONSIDERANDO a não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B 
da CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO o 
número de processos em fase de execução em tramitação naquelas unidades judiciárias, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na 29ª e 30ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, nos períodos de 12 de abril a 
13 de julho de 2004 e  16 de agosto a 17 de novembro de 2004; 
II – O regime instituído implicará na designação de um Juiz Substituto  para atuar nas duas unidades judiciárias, em 
sistema de revezamento, preferencialmente 15 (quinze) dias em cada vara; 
III – Em decorrência do regime instituido, são estabelecidas as seguintes metas: 
29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos do rito ordinário e de processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo 
Iniciais do rito ordinário – 30 dias; 
Prosseguimentos do rito ordinário – 120 dias, ou o mais próximo possível; 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 1383 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1) Prazos a serem alcançados para marcação das audiências de processos  sujeitos ao rito sumaríssimo 
Rito sumaríssimo – 15 dias (prazo legal), ou o mais próximo possível. 
2) Redução do número de processos na fase de execução em tramitação na vara, atualmente em 772 (dados do mês de 
fevereiro/2004). 
IV – Ao final do primeiro período (12 de abril a 13 de julho de 2004), haverá avaliação por parte desta Corregedoria 
Regional dos resultados obtidos até então; 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 02 de abril de 2004.  
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
26. PORTARIA Nº 034 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 

DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço n.º 28/04).    
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, resolve: 
Art. 1º  Delegar à Juíza Vice-Corregedora a atribuição de realização de inspeção correicional ordinária nas seguintes 
Unidades Judiciárias: 
I – 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª, 11ª, 12ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 27ª e 28ª Varas do Trabalho de Porto Alegre, Serviço de 
Distribuição dos Feitos de Porto Alegre e Central de Mandados de Porto Alegre; 
II – Varas do Trabalho de Alvorada, Estância Velha, São Leopoldo (1ª, 2ª e 3ª, Serviço de Distribuição dos Feitos e 
Central de Mandados), Canoas (1ª, 2ª e 3ª, Serviço de Distribuição dos Feitos e Central de Mandados), Gravataí, 
Viamão, Cachoeira do Sul, Bagé, Taquara (1ª, 2ª, Serviço de Distribuição dos Feitos e Central de Mandados), São 
Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento; 
III – Posto de Dom Pedrito. 
Art. 2º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu 
termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 06 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
27. PORTARIA Nº 035 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 19 

DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço N.º 30/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 1ª Vara do Trabalho de 
Taquara,  no período de 17 de maio a 17 de novembro 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 não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da 
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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 1ª Vara do Trabalho de Taquara, nos dias  17, 18 e 31.5, 01, 14, 15, 28 e 
29.6, 12, 13,  26 e  27.7, 09, 10, 23 e 24.8, 06 e 21.9, 04, 05, 18 e 19.10, 16 e 17.11.2004.  
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 inaugurais relativas a processos do rito ordinário,  05 
(cinco) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 03 (três) audiências relativas a 
processos sujeitos ao rito sumaríssimo, 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, devendo conter, pelo menos, 08 (oito) audiências inaugurais relativas a processos do rito 
ordinário,  05 (cinco) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 04 (quatro) audiências 
relativas a  processos sujeitos ao rito sumaríssimo, independentemente das Cartas Precatórias a serem cumpridas.  
IV – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 19 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
   
28. PORTARIA Nº 36 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 1.º DE ABRIL DE 

2004. (DJU 14.4.2004, Seção 1, p. 343) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. André Luís Spies de atuar na audiência de instrução em processos de dissídio coletivo, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no dia 06/04/2004, designando para atuar na referida audiência a Dra. 
Beatriz de Holleben Junqueira Fialho; 
b) dispensar o Dr. Philippe Gomes Jardim de atuar na sessão de julgamento da 4ª Turma, dia 15/04/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão a Dra. Beatriz de Holleben 
Junqueira Fialho; 
c) dispensar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho de atuar na sessão de julgamento da 2ª Turma, dia 20/04/2004, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Philippe Gomes 
Jardim; 
d) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem na audiência e 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 
 
29. PORTARIA Nº 036 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 19 

DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço N.º 30/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na 2ª Vara do Trabalho de 
Taquara,  no período de 17 de maio  a  17 de novembro 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 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 2ª Vara do Trabalho de Taquara, nos dias 19 e 20.5, 02, 03, 16, 17 e 30.6, 
01, 14, 15, 28 e 29.7, 12, 25 e 26.8, 08, 09, 22 e 23.9, 06, 07, 20 e 21.10, 03 e 04.11.2004. 
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 05 (cinco) audiências inaugurais relativas a processos do rito ordinário,  05 
(cinco) 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 – A pauta normal, atendida pelo Juiz Titular ou no exercício da titularidade, deverá ser realizada em, no mínimo,  04 
(quatro) dias da semana, devendo conter, pelo menos, 08 (oito) audiências inaugurais relativas a processos do rito 
ordinário,  05 (cinco) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 04 (quatro) audiências 
relativas a  processos sujeitos ao rito sumaríssimo, independentemente das Cartas Precatórias a serem cumpridas.  
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IV – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 19 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
 
30. PORTARIA Nº 37 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 06 DE ABRIL DE 

2004. (DJU 14.4.2004, Seção 1, p. 343) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dra. Denise Maria Schellenberger de atuar na sessão de julgamento da 6ª Turma, dia 14/04/2004, perante 
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Paulo Eduardo Pinto de 
Queiroz; 
b) designar o Dr. Jaime Cimenti para atuar na sessão de julgamento da 1ª Turma-T, dia 15/04/2004, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região; 
c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
31. PORTARIA Nº 037 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 20 

DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço N.º 31/04). Institui regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de Erechim,  
no período de 17 de maio a 13 de julho 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 não observância do prazo estabelecido no artigo 852-B da 
CLT, relativamente aos processos sujeitos ao rito sumaríssimo; CONSIDERANDO a necessidade de redução dos 
prazos referidos anteriormente objetivando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional, CONSIDERANDO a 
existência na unidade judiciária de aproximadamente 150 (cento e cinqüenta) processos do rito ordinário em fase de 
instrução em que figura como reclamada a empresa Cervejaria Bavária S/A – AMBEV, RESOLVE: 
I – INSTITUIR regime de Juiz-Auxiliar na Vara do Trabalho de Erechim, nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 
31.5, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18,  21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30.6, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 
13.7.2004. 
II – O regime instituído implicará na organização e realização de uma segunda pauta, em turno diverso da pauta normal. 
A pauta deverá conter, no mínimo, 01 (uma) audiência relativa a processo sujeito ao rito sumaríssimo e  04 (quatro) 
audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução em que figure como reclamada a empresa 
Cervejaria Bavária S/A – AMBEV, cujo atendimento caberá ao Juiz do Trabalho Substituto especialmente designado 
para tal fim. 
III –  Os processos de suspeição/impedimento do Juiz Titular deverão ser incluídos no período em que funcionar o 
regime de Juiz-Auxiliar; 
IV – A pauta normal, atendida pelo Juiz Titular ou no exercício da titularidade, deverá ser realizada em, no mínimo,  04 
(quatro) dias da semana, devendo conter, pelo menos, 06 (seis) audiências inaugurais relativas a processos do rito 
ordinário,  04 (quatro) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 04 (quatro) audiências 
relativas a  processos sujeitos ao rito sumaríssimo, independentemente das Cartas Precatórias a serem cumpridas. Na 
hipótese de concentração de pautas, observar-se-á o limite mínimo de 24 (vinte e quatro) audiências inaugurais, 16 
(dezesseis) audiências relativas a processos do rito ordinário em fase de instrução e 16 (dezesseis) processos sujeitos ao 
rito sumaríssimo, desde que mantidas as 04 (quatro) sessões semanais. 
V – As decisões e os despachos relativos aos processos em fase de execução ficarão a cargo do Juiz Titular ou no 
exercício da titularidade. Os despachos de expediente, quanto aos feitos em curso, deverá resultar de consenso entre o 
Juiz Titular e o Juiz Substituto designado.  
VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 20 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional. 
  
32. PORTARIA Nº 40 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 14 DE ABRIL DE 

2004. (DJU 19.4.2004, Seção 1, p. 510). 
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O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar a Dra. Rubia Vanessa Canabarro para atuar na sessão de julgamento da 1ª Turma-T, dia 22/04/2004, perante 
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
b) dispensar a Dra. Rubia Vanessa Canabarro de atuar na sessão de julgamento da 6ª Turma, dia 28/04/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Veloir Dirceu Fürst; 
c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procurador,es 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 - Procurador-Chefe 
 
33. PORTARIA Nº 41 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 22 DE ABRIL DE 

2004. (DJU 26.4.2004, Seção 1, p. 388) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar os Drs. Marília Hofmeister Caldas de atuar na sessão de julgamento da 8ª Turma, dia 22/04/2004 e Leandro 
Araujo na 5ª Turma, dia 22/04/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar nas 
referidas sessões, respectivamente, os Drs. Leandro Araujo e Paula Rosseff Araujo; 
b) designar a Dra. Marília Hofmeister Caldas para atuar na audiência de ilegalidade de greve, dia 22/04/2004, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER - Procurador-Chefe 
 
34. PORTARIA Nº 42 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 26 DE ABRIL DE 

2004. (DJU 30.4.2004, Seção 1, p. 1020) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) dispensar os Drs. Eduardo Trajano César dos Santos de atuar na sessão de julgamento da 7ª Turma, dia 28/04/2004 e 
Evandro Paulo Brizzi na 1ª Turma, dia 29/04/2004, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando 
para atuar nas referidas sessões, respectivamente, as Dras. Marília Hofmeister Caldas e Denise Maria Schellenberger; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, inciso IX, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 
35. PORTARIA Nº 71 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DE 15 DE ABRIL DE 

2004. (DOU 16.4.2004, Seção 1, p. 88). 
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, resolve: 
Art. 1º Fixar, por unidade da Federação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2004, os valores mensais 
referentes ao auxílio-alimentação, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 
9.527, de 10 de dezembro de 1997, a serem pagos aos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional: 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria MP nº 198, de 9 de outubro de 2003, publicada no Diário Oficial de 10 de outubro de 
2003. 
GUIDO MANTEGA 
 
36. PORTARIA Nº 76 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, DE 16 DE ABRIL DE 2004. (DOU 19.4.2004, 

Seção 1, p. 59) 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no exercício da competência prevista no art. 33, inciso XXVI do 
Regimento Interno da Secretaria de Inspeção do Trabalho, aprovado pela Portaria nº 766 de 11 de outubro de 2000, 
resolve: 
Art. 1º Ficam revogadas:  
I - Instrução Normativa/SEFIT nº 4, de 1º de agosto de 1996, publicada no Diário Oficial da União de 2 de agosto de 
1996, Seção 1, página 14545;  
II - Instrução Normativa/SIT nº 27, de 27 de fevereiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 1º de março de 
2002, página 160 e retificada por publicação no Diário Oficial do dia 6 de março de 2002, Seção 1 página 143; e 
III - Ordem de Serviço/SIT nº 3, de 9 de setembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 10 de setembro de 
2002, Seção 1, página 91. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
RUTH BEATRIZ V. VILELA 
 
37. PORTARIA Nº 89 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DE 28 DE ABRIL DE 

2004. (DOU 29.4.2004, Seção 1, p. 83). 
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência conferida 
pelo art. 27, inciso XVII, alínea “g” da lei 10.683 de 25 de maio de 2003:  
Considerando a necessidade de disciplinar procedimentos administrativos, visando assegurar a continuidade dos 
serviços públicos e o atendimento à população. 
Considerando o que dispõe o Decreto 1.480 de 03 de maio de 1995, resolve: 
Art. 1º Os dirigentes de recursos humanos dos órgãos da Administração Pública federal integrantes do Sistema de 
Pessoal Civil - SIPEC, deverão informar imediatamente ao respectivo órgão setorial e este a cada período de 3 (três) 
dias, ao órgão central, sobre a ocorrência de paralisação total ou parcial de atividades, decorrente da participação de 
servidores em movimentos reivindicatórios, sem prejuízo das seguintes providências: 
I - Fazer registrar diariamente a freqüência dos servidores mediante assinatura de livro ou folha de ponto, junto à chefia 
imediata, suspendendo, durante a paralisação, o uso de equipamento eletrônico, ou mecânico. 
II - apurar, consolidar e encaminhar à Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério a cada três dias, relatório geral 
indicando o percentual de paralisação e as principais ocorrências, mediante utilização dos formulários do anexo à 
presente Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GUIDO MANTEGA 
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38. PORTARIA/GM/MTE Nº 119, DE 25 DE MARÇO DE 2004. (DOU 07.4.2004, Seção 1, p. 109). RETIFICAÇÃO 
Na Portaria/GM/MTE n° 119, de 25.03.04, publicada na Seção 1 do DOU nº 59, de 26.03.04, página 326, Art. 2°, inciso 
I, onde se lê: “I - três representantes do quadro efetivo de Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego detentores de reconhecida experiência com questões relacionadas ao amianto/asbesto”; leia-se: “I - quatro 
representantes do quadro do Ministério do Trabalho e Emprego detentores de reconhecida experiência com questões 
relacionadas ao amianto/asbesto;.”. 
 
39. PORTARIA Nº 143 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 5 DE ABRIL DE 2004. (DOU 06.4.2004, 

Seção 1, p. 111). Revoga a Portaria Ministerial nº 865, de 14 de setembro de 1995. 
O Ministro do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal e art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e 
CONSIDERANDO que a Portaria Ministerial nº 865, de 14 de fevereiro de 1995, impossibilita a democratização das 
relações de trabalho; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização do procedimento administrativo para depósito, registro e arquivo 
das convenções, dos acordos coletivos de trabalho e respectivas alterações;  
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização da coleta dos dados necessários à alimentação do banco de dados 
do Ministério do Trabalho, resolve: 
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Art. 1º Fica revogada a Portaria Ministerial nº 865, de 14 de setembro de 1995, publicada no Diário Oficial da União de 
15.09.1995, Seção 1, Páginas 14303/14304, que proibia o Ministério do Trabalho e Emprego de fiscalizar o conteúdo 
das cláusulas das convenções e acordos coletivos de trabalho.  
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
40. PORTARIA Nº 144 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 5 DE ABRIL DE 2004. (DOU 06.4.2004, 

Seção 1, p. 111). Altera o art. 2º da Portaria nº. 343, de 4 de maio de 2000, com redação da Portaria nº. 376, de 23 de 
maio de 2000, que dispõe sobre o registro sindical. 

O Ministro do Trabalho e Emprego, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da 
Constituição Federal e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 
maio de 1943;. 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar no âmbito deste Ministério do Trabalho e Emprego um Banco de 
Dados sobre Relações do Trabalho, capaz de assegurar um fluxo contínuo, seguro e confiável de informações do 
Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, 
CONSIDERANDO que, atualmente, o Ministério do Trabalho e Emprego dispõe de um sistema de acompanhamento 
dos processos de pedido de registro de organizações sindicais no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o qual 
contabiliza, apenas, o número de processos e não o de registros concedidos; 
CONSIDERANDO que, com vistas ao aperfeiçoamento das informações existentes sobre entidades sindicais 
brasileiras, dispersas em diferentes bancos de dados, concluiu-se que o número da inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ é a chave de ligação entre eles; resolve: 
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº. 343, de 4 de maio de 2000, com redação da Portaria nº. 376, de 23 de maio de 2000, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º (…) 
V - cópia da certidão de inscrição do solicitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.” 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Relações do Trabalho. 
Art. 3º Esta Portaria Ministerial entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI 
 
41. PORTARIA Nº 160 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 13 DE ABRIL DE 2004. (DOU 16.4.2004, 

Seção 1, p. 89).  Dispõe sobre o desconto em folha de pagamento de salário das contribuições instituídas pelos sindicatos. 
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, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, V, da Constituição Federal, que dispõe sobre a liberdade de filiação; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 513, inciso e, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que dispõe sobre a 
prerrogativa do sindicato de impor contribuições a todos aqueles que participem das categorias econômicas ou 
profissionais, ou das profissões liberais representadas; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, inciso IV da Constituição Federal, que autoriza a fixação de contribuição 
confederativa em assembléia geral da categoria a ser descontada em folha de pagamento de salário; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que condiciona o desconto em 
folha de pagamento das contribuições devidas ao sindicato à prévia autorização do empregado, salvo quanto à 
contribuição sindical; 
CONSIDERANDO o Enunciado da Súmula nº 666 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a contribuição 
confederativa de que trata o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo; 
CONSIDERANDO o Precedente Normativo nº 119 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual é ofensivo ao 
direito de livre associação e sindicalização, previsto nos arts. 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, 
cláusula constante de convenção, acordo coletivo ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de 
entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento 
sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados; e 
CONSIDERANDO a necessidade de orientar empregadores, sindicatos e trabalhadores acerca do procedimento para 
recolhimento das contribuições instituídas pelas entidades sindicais, resolve: 
Art. 1º As contribuições instituídas pelos sindicatos em assembléia geral da categoria, em especial a confederativa e/ou 
as constantes de convenção ou acordo coletivo e sentença normativa, em especial a contribuição assistencial, são 
obrigatórias apenas para os empregados sindicalizados. 
§1º A contribuição confederativa, prevista no inciso IV, do art. 8º da Constituição Federal, fixada pela assembléia geral 
do sindicato, tem por finalidade custear o sistema confederativo. 
§ 2º A contribuição assistencial, prevista na alínea “e”, do art. 513, da CLT, e demais decorrentes do mesmo diploma 
legal, deverão constar de convenção ou acordo coletivo de trabalho, devidamente registrado no setor competente do 
órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego, ou de sentença normativa, e tem por finalidade custear as atividades 
assistenciais, melhorias e o crescimento sindical, além da participação da entidade nas negociações por melhores 
condições de trabalho. 
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Art. 2º O empregador poderá efetuar o desconto, em folha de pagamento de salário, do valor correspondente às 
contribuições devidas pelos empregados aos sindicatos respectivos e previstas em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, em sentença normativa ou em assembléia geral sindical, 
quando notificado do valor das contribuições.  
§1º Para os empregados não sindicalizados, o desconto em folha de pagamento somente poderá ser efetuado mediante 
prévia e expressa autorização do empregado 
I - A autorização de que trata o parágrafo 1º será efetuada por escrito, e conterá as seguintes informações: 
A) nome do sindicato para o qual será creditada a contribuição; 
B) identificação do instrumento coletivo que instituiu a contribuição e o período de vigência; 
C) identificação do valor ou da forma de cálculo da contribuição; 
D) identificação e assinatura do empregado. 
II - A autorização terá validade pelo período de vigência do instrumento coletivo e poderá ser revogada pelo empregado 
a qualquer tempo. 
§ 2º O desconto em folha de pagamento efetuado sem a devida autorização do empregado não sindicalizado ou com 
base em instrumento coletivo não registrado no MTE sujeita o empregador a autuação administrativa pela fiscalização 
do trabalho (Ementa nº 000365-4 - Efetuar descontos nos salários do empregado, salvo os resultantes de adiantamentos, 
de dispositivos de lei ou convenção coletiva de trabalho). 
Art. 3º O empregador fará o recolhimento da contribuição à entidade sindical até o décimo dia do mês subseqüente ao 
do desconto, de acordo com o parágrafo único do art. 545 da CLT.  
Parágrafo único. O não recolhimento da contribuição descontada do empregado no prazo mencionado no caput implica 
na incidência de juros de mora de 10% sobre o montante retido, sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 
553 da CLT, e das cominações penais. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
RICARDO BERZOINI 
 
42. PORTARIA Nº 218 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 30.4.2004, 

Seção 1, pp. 28-72). (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 março 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 18, 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 31 de março. 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. 
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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 março de 2004, é oriunda de variações cambiais e critério de 
apuração. Os números do Relatório de Gestão Fiscal foram identificados em contas que compõem o Balanço 
Patrimonial ao final do exercício. Já os divulgados neste Relatório, foram apurados por meio de contas de controle 
orçamentário, inviabilizando a identificação da totalidade dos valores anteriormente divulgados, uma vez que não há, 
ainda, correlação direta entre as informações registradas. A divergência nos valores entre os meses de fevereiro e 
março, decorre de variações cambiais. 
9. O valor da coluna da previsão atualizada da receita apresenta-se menor do que o da dotação atualizada da despesa em 
decorrência de abertura de créditos adicionais com a utilização de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial 
de 2003, proveniente de receitas orçamentárias previstas e efetivamente arrecadadas em exercícios anteriores a 2004. 
10. Na elaboração do Anexo XV - Demonstrativo das Despesas com Saúde, para se obter o valor total das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, foi considerada toda a despesa executada no Ministério da 
Saúde, inclusive as descentralizações externas de crédito das suas Unidades Orçamentárias, que corresponde ao total 
das funções dessas Unidades excluídos os gastos com inativos e pensionistas, juros, encargos e amortização da dívida, 
as despesas com saúde custeadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e outras despesas com saúde 
executadas nas funções Previdência Social e/ou Encargos Especiais. 
11. No mês de fevereiro de 2004, não houve integração do balancete do FADS - Fundo de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 
12. Estas informações estão disponíveis na Internet no seguinte endereço: 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp 
 
43. PORTARIA Nº 375 DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 08 DE 

ABRIL DE 2004. (DOU 14.4.2004, Seção 1, p. 85). (*) Retificada no DOU 20.4.2004, Seção 1, p. 256. 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria N.º 08 - MTE, de 08 de janeiro de 1999, e tendo em vista o disposto no art. 62°, inciso II, da Lei N.º 
10.707, de 30 de julho de 2003, e 
Considerando a necessidade de adequar o orçamento aprovado pela Lei n.º 10.837, de 16 de janeiro de 2004, da 
Unidade Orçamentária 38901, resolve: 
Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, as alterações 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 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38101 – Administração Direta  
 
ANEXO I  ACRÉSCIMO 
 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO 

E 
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F 
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D 
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O 

I 
U 

F 
T 
E 

VALOR 
EM R$ 1,00

11.846.1329.0688.0001 
Estímulo Financeiro ao Empregador 
para Geração do Primeiro Emprego 
destinado a Jovens - Nacional 

F 3 2 50  100 30.000 

        30.000 
 
38000 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38101 – Administração Direta  
 
ANEXO II REDUÇÃO
 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA AÇÃO/ SUBTÍTULO E 

S 
G 
N 

R 
P 

M 
D 

I 
U 

F 
T 

VALOR 
EM R$ 1,00
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F D O E 

11.846.1329.0688.0001 
Estímulo Financeiro ao Empregador 
para Geração do Primeiro Emprego 
destinado a Jovens - Nacional 

F 3 2 60  100 30.000 

        30.000 
 
44. PORTARIA Nº 397 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE 7 DE ABRIL DE 2004. (DOU 13.4.2004, Seção 1, 

pp. 7-8). Aprova modelos de comprovantes de pagamento/ agendamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 
quando utilizados aplicativos disponíveis em ambiente Internet da Secretaria da Receita Federal e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a modalidade de arrecadação 
instituída pela Portaria SRF nº 410, de 18 de abril de 2001, resolve:  
Art. 1° Aprovar modelos de comprovantes de pagamento/ agendamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) na forma dos Anexos I e II. 
§ 1° O modelo do Anexo I será emitido quando utilizado aplicativo disponível em ambiente Internet da Secretaria da 
Receita Federal (SRF), imediatamente após a transmissão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF). 
§ 2° A utilização do aplicativo a que se refere o § 1° somente será admitida: 
I - para a realização de pagamento ou agendamento de valor integral de quota; 
II - se a DIRPF transmitida enquadrar-se nas seguintes condições:  
a) ser a declaração original transmitida, não podendo ser utilizado o aplicativo quando se tratar de declaração 
retificadora; 
b) ser apresentada dentro do prazo estabelecido; 
c) ter imposto de renda a pagar maior ou igual a R$ 10,00 (dez reais); 
§ 3° O modelo do Anexo II será emitido quando utilizado aplicativo disponível na página da SRF na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, na opção “Pagamentos”, aplicação “Pagamento e Agendamento On 
Line do IRPF”, na hipótese de não realização do pagamento e/ou agendamento previsto no § 1º, o qual permite realizar: 
I - pagamento com atraso das quotas do IRPF de exercício a partir de 1997; 
II - pagamento e/ou agendamento de quotas a vencer. 
§ 4º Os aplicativos de que tratam esta Portaria permitem que o contribuinte realize o pagamento/agendamento de todas 
as quotas do IRPF em uma única transação junto ao Internet Banking de banco integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais que tenha aderido a essa modalidade de arrecadação. 
Art. 2° Fica revogada a Portaria SRF nº 316, de 19 de março de 2003. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 
 
Número SRF: NNNNNNNNN Município: NNNN - XXXXXXXXXXX 
Operação Efetivada em DD/MM/AAAA às HH:MM:SS  
Modelo aprovado pela Portaria SRF nº 397, de 7 de abril de 2004.  
Observações Importantes 
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Utilize a opção de impressão de seu navegador. 
Os valores agendados sofrerão os seguintes acréscimos, conforme demonstrado abaixo: 
A 1ª quota ou quota única (vencimento no último dia útil do mês de abril) não sofre qualquer acréscimo. 
A 2ª quota (vencimento no último dia útil do mês de maio) sofre acréscimo de 1%. 
As demais quotas (vencimento no último dia útil dos meses subsequentes) serão acrescidas de juros equivalentes à taxa 
SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir de maio até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de 
pagamento. 
O cancelamento de agendamento e a emissão de comprovantes (de pagamento, de agendamento, de cancelamento de 
agendamento, e de agendamento cujo débito não foi autorizado pelo banco) poderão ser realizados acessando, na página 
da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), na opção “PAGAMENTOS”, a aplicação “SIC@LCWEB - 
Pagamento e Agendamento de Tributos e Contribuições Pessoa Física por meio de Internet Banking”. 
Até o dia anterior à data agendada para o débito, o agendamento poderá ser cancelado. O usuário poderá cancelar o 
agendamento de uma ou mais quotas. 

 

 
 
NúmeroSRF: NNNNNNNNN Município: NNNNXXXXXXXXXXX 
Operação Efetivada em DD/MM/AAAA às HH:MM:SS 
Modelo aprovado pela Portaria SRF nº 397, de 7 de abril de 2004. 
Observações Importantes 
Os valores pagos ou agendados sofrerão os seguintes acréscimos, conforme demonstrado abaixo: 
1) Na hipótese de pagamento ou agendamento dentro do prazo de vencimento: 
O pagamento da 1ª quota ou quota única não sofre qualquer acréscimo. 
A 2ª quota sofre acréscimo de 1%. 
O valor das demais quotas será acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a 
partir de maio até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento. 
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2) Na hipótese de pagamento das quotas ou quota única com atraso, o valor das quotas pagas após o vencimento será 
acrescido de multa e juros de mora, calculados da seguinte forma:  
multa de mora: acréscimo de 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do 
prazo previsto para pagamento, limitada a 20%; 
juros de mora: acréscimo da taxa SELIC acumulada mensalmente a partir de maio do ano de entrega da declaração até o 
mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento; 
O cancelamento de agendamento e a emissão de comprovantes (de pagamento, de agendamento, de cancelamento de 
agendamento, e de agendamento cujo débito não foi autorizado pelo banco) poderão ser realizados acessando, na página 
da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, na opção “PAGAMENTOS”, 
a aplicação “SIC@LCWEB  
- Pagamento e Agendamento de Tributos e Contribuições Pessoa Física por meio de Internet Banking”. 
Até o dia anterior à data agendada para o débito, o agendamento poderá ser cancelado. O usuário poderá cancelar o 
agendamento de uma ou mais quotas. 
 
45. PORTARIA Nº 411 DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 16 DE 

ABRIL DE 2004. (DOU 20.4.2004, Seção 1, p. 256).  
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 38201, resolve: 
Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, as alterações de modalidade de aplicação da Unidade 
Orçamentária 38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ALENCAR FERREIRA 
 
38000 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38201 – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO 
 
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 90  100 32.972 11.128.1184.4814.0001 Qualificação em Segurança e Saúde 
no Ambiente de Trabalho F 4 2 90  100 40.260 

        73.232 
 

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 90  100 212.520 
11.571.1184.4714.0001 

Produção Técnico Científica em 
Segurança e Saúde no Ambiente de 
Trabalho F 4 2 90  100 72.864 

        285.384 
 
38000 – Ministério do Trabalho e Emprego 
38201 – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO 
 
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  100 32.972 11.128.1184.4814.0001 Qualificação em Segurança e Saúde 
no Ambiente de Trabalho F 4 2 50  100 40.260 

        73.232 
 

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
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F 3 2 50  100 212.520 
11.571.1184.4714.0001 

Produção Técnico Científica em 
Segurança e Saúde no Ambiente de 
Trabalho F 4 2 50  100 72.864 

        285.384 
 
46. PORTARIA Nº 980, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 12 DE 

MARÇO DE 2004. (DOJ-RS 01.4.2004, 1º Caderno, pp. 97-98). (*) Retificado pela apostila de 14.04.2004 (DOJ-RS 
23.4.2004, 1º Caderno, p. 119), Diversos, fl. 99 desta atualização. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que consta no Expediente TRT 4ª M.A. nº 120.320/2003, RESOLVE: 
Art. 1º Ficam criados os Serviços de Informatização de 1º Grau e de Infra-estrutura e Planejamento e as Coordenações 
de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau, de Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau, de Desenvolvimento de 
Sistemas Administrativos, de Desenvolvimento de Novas Tecnologias e de Desenvolvimento de Internet e Intranet, 
diretamente subordinados à Secretaria de Informática. 
§ 1º Um cargo em comissão CJ-2 de Assessor, criado pela Lei nº 6.107/74, atualmente vinculado ao Escritório da 
Qualidade, Gabinete da Presidência, passa a denominar-se Diretor do Serviço de Informatização de 1º Grau. 
§ 2º O cargo em comissão CJ-2, atualmente identificado como Diretor do Serviço de Jurisprudência e Ementário, passa 
a denominar-se Diretor do Serviço de Infra-estrutura e Planejamento. 
§ 3º Compõem o Serviço de Informatização de 1º Grau a Seção de Atendimento a Usuários e Implantação de Sistemas e 
a Seção de Gerenciamento de Redes e Telecomunicações. 
§ 4º Compõem o Serviço de Infra-estrutura e Planejamento a Seção de Atendimento a Usuários e Administração de 
Equipamentos, a Seção de Suporte Técnico e Apoio a Projetos e a Seção de Gerenciamento de Banco de Dados. 
§ 5º As funções comissionadas FC-05, de Assistente Administrativo Gab., vinculadas à Secretaria de Informática, 
passam a denominar-se  Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau, Coordenador de Desenvolvimento 
de Sistemas de 2º Grau, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos, Coordenador de 
Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Coordenador de Desenvolvimento de Internet e Intranet. 
§ 6º As funções comissionadas FC-04, atualmente identificadas como Assistente-Chefe da Seção de Informatização do 
Foro da Capital, Assistente-Chefe do Setor de Manutenção da Rede da 1ª Instância, Assistente-Chefe do Setor de 
Atendimento a Usuários, Assistente-Chefe do Setor de Suporte Técnico e Apoio a Projetos e Assistente-Chefe do Setor 
de Instalação e Manutenção de Equipamentos, passam a denominar-se, respectivamente, Assistente-Chefe da Seção de 
Atendimento a Usuários e Implantação de Sistemas, Assistente-Chefe da Seção de Gerenciamento de Redes e 
Telecomunicações, Assistente-Chefe da Seção de Atendimento a Usuários e Administração de Equipamentos, 
Assistente-Chefe da Seção de Suporte Técnico e Apoio a Projetos e Assistente-Chefe da Seção de Gerenciamento de 
Banco de Dados. 
§ 7º As funções comissionadas FC-04, identificadas como Assistente-Chefe da Seção de Administração de Recursos de 
Informática e Assistente-Chefe da Seção de Informatização dos Foros e Varas do Interior, atualmente vinculadas à 
Secretaria de Informática, passam a denominar-se Assistente Administrativo e ficam vinculadas ao Gabinete da 
Presidência. 
§ 8º As funções comissionadas denominadas Assistente (FC-02), atualmente vinculadas à Secretaria de Informática, 
passam a vincular-se  ao Serviço de Informatização de 1º Grau (duas funções), ao Serviço de Infra-estrutura e 
Planejamento (duas funções), à Seção de Atendimento a Usuários e Implantação de Sistemas (uma função), à Seção de 
Gerenciamento de Banco de Dados (uma função), à Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau (uma 
função), à Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau (uma função), à Coordenação de Desenvolvimento 
de Novas Tecnologias (uma função), à Coordenação de Desenvolvimento de Internet e Intranet (uma função) e uma 
permanece vinculada à Secretaria de Informática. 
§ 9º As funções comissionadas de Agente Especializado (FC-02), vinculadas à Secretaria de Informática, passam a 
denominar-se Assistente (FC-02) e ficam vinculadas à Seção de Gerenciamento de Redes e Telecomunicações (uma 
função), à Seção de Atendimento a Usuários e Administração de Equipamentos (uma função), à Coordenação de 
Desenvolvimento de Sistemas Administrativos (uma função) e uma permanece vinculada à Secretaria de Informática. 
§ 10 Uma das funções comissionadas de Secretário Especializado (FC-02), atualmente vinculada ao Serviço de 
Jurisprudência e Ementário, passa a vincular-se ao Gabinete da Presidência. A outra função de Secretário Especializado 
(FC-02), atualmente vinculada àquele Serviço, passa a denominar-se Assistente (FC-02), e fica vinculada à Seção de 
Suporte Técnico e Apoio a Projetos.  
§ 11 A função comissionada de Executante (FC-01), vinculada à Secretaria de Informática, passa a denominar-se 
Auxiliar Especializado (FC-01) e fica vinculada ao Serviço de Infra-estrutura e Planejamento. 
§ 12  Uma das funções comissionadas de Executante (FC-01), atualmente vinculada à Diretoria dos Serviços Gerais, 
passa a denominar-se Auxiliar Especializado (FC-01) e fica vinculada à Secretaria de Informática.  
§ 13 Ficam extintos o Serviço de Jurisprudência e Ementário, as Seções de Administração de Recursos de Informática, 
de Informatização do Foro da Capital, de Informatização dos Foros e Varas do Interior, os Setores de Manutenção da 
Rede da 1ª Instância, de Atendimento a Usuários, de Suporte Técnico e Apoio a Projetos e de Instalação e Manutenção 
de Equipamentos. 
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Art. 2º Compõem a Secretaria de Recursos Humanos as Seções de Acompanhamento Funcional, de Apoio 
Administrativo, de Apoio a Concursos, de Assuntos da Magistratura, de Avaliação de Desempenho, de Benefícios, de 
Capacitação, de Freqüência e Férias, de  Funções Comissionadas, de Inativos e Pensionistas, de Publicações e 
Registros, de Seleção e Ingresso e de Vantagens e  Concessões. 
§ 1º As funções comissionadas FC-04, atualmente identificadas como Assistente-Chefe da Unidade de 
Desenvolvimento de Pessoal e Assistente-Chefe da Unidade de Administração de Pessoal, passam a denominar-se 
Assistente-Chefe da Seção de Capacitação e Assistente-Chefe da Seção de Apoio Administrativo. 
§ 2º As funções comissionadas FC-04, atualmente identificadas como Assistente-Chefe das Seções de Programas 
Assistenciais, de Seleção e Ingresso, de Cadastro Funcional e de Apuração de Tempo de Serviço, passam a denominar-
se Assistente-Chefe das Seções de Benefícios, de Ingresso e Remoção, de Avaliação de Desempenho e  de Vantagens e 
Concessões. 
§ 3º As funções comissionadas FC-04, atualmente identificadas como  Assistente-Chefe dos Setores de Movimentação 
de Pessoal, de Publicações e Registros e de Controle de Freqüência, passam a denominar-se Assistente-Chefe das 
Seções de Funções Comissionadas, de Publicações e Registros e de Freqüência e Férias. 
§ 4º A função comissionada FC-04, atualmente identificada como Assistente-Chefe da Seção de Apoio à Comissão de 
Concurso para Juiz do Trabalho Substituto, vinculada à Secretaria Judiciária, passa a denominar-se Assistente-Chefe da 
Seção de Apoio a Concursos e fica vinculada à Secretaria de Recursos Humanos. 
§ 5º A função comissionada FC-04, atualmente identificada como Assistente-Chefe do Setor de Desenvolvimento e 
Comunicação, vinculada à Seção de Expediente do Serviço Médico e Odontológico, passa a denominar-se Assistente 
Administrativo e fica vinculada à Secretaria de Recursos Humanos. 
§ 6º As funções comissionadas FC-04, atualmente identificadas como Assistente-Chefe dos Setores de Juízes Classistas, 
de Juízes do Trabalho e de Preparo para Pagamentos e Assistente-Chefe da Seção de Direitos e Vantagens, passam a 
denominar-se Assistente Administrativo e ficam vinculadas ao Gabinete da Presidência, à Secretaria da 7ª Turma, à 
Secretaria da 8ª Turma e ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. 
§ 7º As funções comissionadas denominadas Assistente (FC-02), atualmente vinculadas às Seções de Direitos e 
Vantagens, de Seleção e Ingresso, de Apuração de Tempo de Serviço, de Programas Assistenciais (duas funções), de 
Cadastro Funcional (duas funções), à Secretaria de Recursos Humanos e ao Serviço Médico e Odontológico, passam a 
vincular-se às Seções de Capacitação, de Ingresso e Remoção, de Vantagens e Concessões, de Benefícios, de Avaliação 
de Desempenho, de Funções Comissionadas e ao Gabinete da Presidência (três funções). Duas funções comissionadas 
denominadas Assistente (FC-02), sendo atualmente uma vinculada à Seção de Assuntos da Magistratura e a outra à 
Seção de Inativos e Pensionistas, passam a vincular-se às Seções de Publicações e Registros e de Freqüência e Férias. 
§ 8º A função comissionada de Executante (FC-01), atualmente vinculada à Secretaria de Recursos Humanos, passa a 
vincular-se à Seção de Apoio Administrativo. 
§9º Ficam extintas as Unidades de Administração de Pessoal e de Desenvolvimento de Pessoal, as Seções de Direitos e 
Vantagens, de Programas Assistenciais, de Seleção e Ingresso, de Apuração de Tempo de Serviço, de Cadastro 
Funcional, com seus respectivos Setores de Movimentação de Pessoal, de Preparo para Pagamentos, de Publicações e 
Registros e de Controle de Freqüência, os Setores de Juízes do Trabalho e de Juízes Classistas, da Seção de Assuntos da 
Magistratura, todos da Secretaria de Recursos Humanos, a Seção de Apoio à Comissão de Concurso para Juiz do 
Trabalho Substituto, da Secretaria Judiciária, e o Setor de Desenvolvimento e Comunicação, da Seção de Expediente do 
Serviço Médico e Odontológico. 
Art. 3º A função comissionada FC-04, atualmente identificada como Assistente-Chefe da Seção de Contadoria 
Judiciária, vinculada à Secretaria Judiciária, passa a denominar-se Assistente Administrativo e fica vinculada ao 
Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária. 
Parágrafo único. Fica extinta a Seção de Contadoria Judiciária. 
Art. 4º Uma das funções comissionadas FC-01, denominada Auxiliar Especializado, atualmente vinculada ao Serviço de 
Orçamento e Finanças, fica vinculada ao Serviço de Licitações e Contratos.  
Art. 5º A transformação de cargos em comissão e funções comissionadas a que se refere o presente ato não gerará 
aumento de despesa, conforme demonstrado nos Anexos I e II. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação, alterando a Tabela de Cargos em Comissão e de 
Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 590, de 17.02.2004, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 01.03.2004. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Presidente 
Anexo I à Portaria nº 980/2004 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 
TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
EXTINÇÃO CRIAÇÃO 

nível das FCs nº funções remuneração Total (R$) nível das FCs nº funções remuneração 
05 05 3.434,43 17.172,15 05 05 17.172,15 
04 17 2.984,45 50.735,65 04 17 50.735,65 
02 05 1.823,15 9.115,75 02 05 9.115,75 
01 02 1.567,95 3.135,90 02 02 3.135,90 
TOTAL 29 9.809,98 80.159,45 TOTAL 29 80.159,45 
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Anexo II à Portaria nº 980/2004 
 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 

EXTINÇÃO CRIAÇÃO 
nível dos CJs nº cargos remuneração Total (R$) nível dos CJs nº cargos remuneração 
02 01 6.071,16 6.071,16 02 01 6.071,16 
TOTAL 01 6.071,16 6.071,16 TOTAL 01 6.071,16 

 
47. PORTARIA Nº 1201, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 30 DE 

MARÇO DE 2004. (DOJ-RS 05.4.2004, 1º Caderno, p. 68). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, resolve 
NOMEAR mediante promoção, por antigüidade, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. JORGE ALBERTO ARAUJO, para 
exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria, RS, de acordo com o artigo 96, 
inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª 
nº 05/90, em vaga decorrente da remoção do Dr. Celso Fernando Karsburg. (Expediente TRT 4ª MA nº 01075-2004-
000-04-00-8). 
 
48. PORTARIA Nº 1202, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 12 DE 

MARÇO DE 2004. (DOJ-RS 05.4.2004, 1º Caderno, p. 68). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, resolve 
NOMEAR mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho Substituta, Dra. MÁRCIA CARVALHO 
BARRILI, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Uruguaiana, RS, de acordo com o 
artigo 93, inciso II, alínea “a” e artigo 96, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinados com o artigo 654, § 
5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as alterações 
dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção do Dr. Alexandre Schuh 
Lunardi. (Expediente TRT 4ª MA nº 01077-2004-000-04-00-7). 
 
49. PORTARIA Nº 1230, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 31 DE 

MARÇO DE 2004. (DOJ-RS 08.4.2004, 1º Caderno, p. 56). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, resolve 
CONCEDER APOSENTADORIA À Dra. LIRIA REGINA VIZZOTTO MARQUES, matrícula n.º 308.4.2.295.045, no 
cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho da São Borja, tendo em vista o que consta no Expediente TRT 
4.ª MA n.º 01827-2003-000-04-00-0, com fundamento no artigo 8.º, caput, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b”, e § 2º, da 
Emenda Constitucional n.º 20/98, conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º41/2003. 
 
50. PORTARIA Nº 1499, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 15 DE 

ABRIL DE 2004. (DOJ-RS 19.4.2004, 1º Caderno, p. 96). 
O JUIZ-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 15.4.2004, o Juiz LUÍS FETTERMANN BOSAK, Titular da 1ª Vara do Trabalho de RIO 
GRANDE, para a 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção do Juiz ARY 
FARIA MARIMON FILHO, conforme edital de 18.3.2004, publicado no D.O.E. de 22.3.2004. Ass. FABIANO DE 
CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 

P R O V I M E N T O S  

51. PROVIMENTO Nº 01, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4.ª REGIÃO, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço N.º 28/04). Dispõe sobre a execução de ofício das 
contribuições previdenciárias inferiores ao valor-piso estabelecido pela Previdência Social, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 

O JUIZ-PRESIDENTE E O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO  TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o artigo 114, parágrafo 3º, da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, fixa a competência da Justiça do Trabalho para 
executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Carta Magna, e 
seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir; CONSIDERANDO que a Portaria MPAS nº 516, de 07 
de maio de 2003 (DOU de 08.5.2003), estipula, para os efeitos do artigo 54 da Lei nº 8.212/91, critério de exigência do 
crédito previdenciário em montante inferior ao custo suportado pelo INSS na respectiva cobrança, estabelecendo valor-
piso periódico a ser fixado para as execuções fiscais trabalhistas, bem como  procedimento para a cobrança de débitos 
agrupados em montante total superior ao do valor-piso; CONSIDERANDO que a Portaria MPS nº 11, de 06 de janeiro 
de 2004 (DOU de 09.01.2004), fixa os valores-piso para cobrança de ofício das contribuições previdenciárias pela 
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Justiça do Trabalho; CONSIDERANDO que a existência de crédito previdenciário inferior ao valor-piso poderá 
implicar permanência injustificada do processo na Unidade Judiciária,  prejudicando a celeridade e economia visadas; 
CONSIDERANDO que, para o regular processamento das execuções, é imprescindível a uniformização de 
procedimentos, RESOLVEM: 
Artigo 1º Os débitos de contribuições previdenciárias, judicialmente liquidados, de importância igual ou inferior ao 
valor-piso de que cogita o artigo 9º da Portaria nº 516/2003, do Ministério da Previdência Social, não pagos 
espontaneamente, não serão imediatamente executados, exceto quando: 
I – o devedor estiver sendo executado por crédito trabalhista ou despesas processuais; 
II – em face do mesmo devedor houver outros créditos previdenciários, em montante total superior ao valor-piso. 
§ 1º. Nos processos em que as contribuições previdenciárias, judicialmente liquidadas, forem de importância igual ou 
inferior ao valor-piso, e não havendo pagamento espontâneo, após intimação do executado para saldar a dívida, ou 
naqueles referidos no inciso I do artigo 1º, em que não for possível prosseguir na execução, o Juiz determinará o 
arquivamento definitivo dos autos, fazendo expedir certidão da dívida que será remetida ao INSS. 
§ 2º. A certidão da dívida conterá: 
a) nome e endereço das partes, incluídos os co-responsáveis pelo débito, bem como o número do processo em que 
apurada a dívida; 
b) o número de inscrição do empregado no INSS, bem como o CNPJ ou CEI da(s) empresa(s) devedora(s) ou CPF do(s) 
devedor(es) pessoa física, quando tais dados constarem dos autos; 
c) o valor do débito e a data em que se tornou exigível, para posterior incidência de multa, juros e correção monetária. 
d) cópia fiel da(s) decisões(ções) ou do(s) termo(s) de conciliação(ções) em que reconhecido o débito e do cálculo de 
liquidação homologado. 
Artigo 2º O INSS poderá promover a execução dos créditos previdenciários agrupados, com fundamento nas certidões 
das dívidas, quando o montante global seja superior ao valor-piso, aplicando-se, in casu, as disposições relativas à 
execução de título judicial, na forma dos artigos 876 a 889-A da CLT.  
§ 1º. A petição inicial, observados os pressupostos legais, deverá ser instruída com as certidões das dívidas e 
demonstrativo de cálculo dos acréscimos legais. 
§ 2º. Quando a execução fundar-se em certidões de débitos oriundas de uma mesma Vara do Trabalho, ela será preventa 
para processar a execução, para efeito de distribuição; nos demais casos a distribuição dar-se-á na forma da lei e do 
Provimento nº 213/01 da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – classe Execução 
Previdenciária. 
Artigo 3º Aos trâmites e incidentes da execução de que trata este Provimento aplicam-se as disposições atinentes à 
execução das decisões transitadas em julgado. 
Artigo 4º – Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 05 de abril de 2004.     
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI - Juiz-Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz-Corregedor Regional 
 
52. PROVIMENTO Nº 217, DA CORREGEDORIA E DA VICE-CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (Boletim de Serviço N.º 28/04). Altera a redação do artigo 
24 do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional. 

O CORREGEDOR E A VICE-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a publicação do Provimento nº 01/2004, da Presidência 
desta Egrégia Corte em conjunto com esta Corregedoria Regional, que dispõe sobre a execução de ofício das 
contribuições previdenciárias inferiores ao valor-piso estabelecido pela Previdência Social, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região; CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos a serem 
observados em primeiro grau, RESOLVEM: 
Art. 1º O artigo 24 do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 24 -  Para fins de distribuição, a classificação dos feitos observará as seguintes espécies: 
reclamatória – rito ordinário 
inquérito 
reclamatória - rito sumaríssimo 
execução de título extrajudicial 
DC/RVDC para instrução 
embargos de terceiro 
ação civil pública 
ação civil coletiva 
ação cautelar 
ação de consignação 
ação de cumprimento 
ação rescisória para instrução 
carta precatória 
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carta de ordem 
carta rogatória 
execução previdenciária 
outros  
outros – rito sumaríssimo 
Parágrafo único. A compensação far-se-á com observância das espécies nominadas, exceto em relação aos embargos 
de terceiro, que não serão objeto de compensação. 
Art. 2º O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 05 de abril de 2004. 
PEDRO LUIZ SERAFINI - Juiz Corregedor Regional. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA - Juíza Vice-Corregedora Regional. 
 

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

53. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, DE 24 DE MARÇO DE 
2004. (DOU 19.4.2004, Seção 1, pp. 59-60). Dispõe sobre o depósito, registro e arquivo de convenções coletivas e acordos 
coletivos de trabalho nos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. (*) Republicada por ter saído com incorreção, 
do original, no D.O.U. de 26-4-2004, Seção 1, págs. 326 e 327. 

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, inciso VI, do 
Regimento Interno da Secretaria de Relações do Trabalho, aprovado pela Portaria n.º 765, de 11 de outubro de 2000; e 
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 614 e 615 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as convenções, os 
acordos coletivos de trabalho e respectivas alterações devem ser depositados no Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE para fins de registro e arquivo, e entram em vigor três dias após a data do depósito; 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, inciso VI, da Constituição Federal é obrigatória a participação dos 
sindicatos na negociação coletiva de trabalho e que a legitimidade para celebrar convenção ou acordo coletivo 
pressupõe capacidade sindical, adquirida com o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento administrativo para depósito, registro e arquivo das 
convenções, dos acordos coletivos de trabalho e respectivas alterações resolve: 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a coleta dos dados necessários ao Sistema Integrado de Secretaria de 
Relações do Trabalho - SIRT: 
Art. 1º O depósito para registro e arquivo das convenções, acordos coletivos de trabalho e respectivas alterações será 
efetuado na Secretaria de Relações do Trabalho e nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 1º Convenção e acordo coletivo de trabalho são os instrumentos originados da negociação coletiva, conceituados no 
art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 2º Depósito é o ato de entrega do instrumento coletivo no protocolo dos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, 
para fins de registro e arquivo. 
§ 3º Registro é o ato administrativo de assentamento da norma depositada. 
§ 4º Arquivo é o ato de organização e guarda dos documentos registrados para fins de consulta. 
Art. 2º O depósito de convenção, acordo coletivo de trabalho e respectivas alterações deverá ser efetuado: 
I - na Secretaria de Relações do Trabalho, quando se tratar de norma com abrangência nacional ou interestadual; e, 
II - nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, nos demais casos. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, é facultado o depósito do instrumento coletivo no órgão regional, que o 
encaminhará à Secretaria de Relações do Trabalho. 
Art. 3º A negociação e a respectiva convenção ou acordo coletivo de trabalho deverão observar os requisitos de 
validade dos atos jurídicos em geral, as disposições do Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho e as demais 
normas vigentes, com vista a assegurar sua validade. 
Art. 4º O depósito deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
I - solicitação de registro, conforme modelo previsto no Anexo I; 
II - uma via original da convenção coletiva, ou do acordo coletivo de trabalho, ou da respectiva alteração, destinada ao 
registro e arquivo; e 
III - cópia do comprovante de registro sindical expedido pela Secretaria de Relações do Trabalho, identificando a base 
territorial e as categorias representadas pelas entidades sindicais signatárias. 
§ 1º As partes que desejarem receber em devolução o instrumento coletivo com as informações referentes aos 
assentamentos administrativos, deverão depositar tantas vias originais quantas forem as partes convenentes ou 
acordantes, além daquela destinada ao registro e arquivo. 
§ 2º Todas as folhas de cada uma das vias do instrumento coletivo devem ser rubricadas pelos signatários. 
§ 3º As convenções, ou acordos coletivos de trabalho, ou as respectivas alterações não poderão ter emendas ou rasuras e 
deverão conter a identificação das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores, com indicação dos 
respectivos números de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF, da Secretaria da Receita. 
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§ 4º Verificada qualquer irregularidade, as partes serão notificadas para que procedam a retificação necessária, 
conforme modelo previsto no Anexo II, sob pena de sobrestamento do processo até a regularização, observado o prazo 
de vigência do instrumento coletivo depositado. 
Art. 5º Verificada a regular instrução do depósito, será efetuado o registro da convenção coletiva, ou acordo coletivo de 
trabalho, ou da respectiva alteração, em livro próprio ou sistema informatizado. 
§ 1º O registro deverá conter: 
I - data do protocolo de depósito e número do processo; 
II - número de ordem do registro, seqüencial e anual, por Unidade da Federação; 
III - data do registro; 
IV - nome, cargo, matrícula e assinatura do servidor. 
V - tipo do documento (convenção, acordo coletivo ou respectiva alteração); 
VI - denominação das entidades sindicais signatárias representantes dos trabalhadores, com indicação dos respectivos 
CNPJ; 
VII - denominação das entidades sindicais signatárias representantes dos empregadores, ou razão social das empresas, 
em caso de acordo coletivo, com indicação dos respectivos CNPJ; 
VIII - Indicação da abrangência territorial da convenção, ou do acordo coletivo, ou da respectiva alteração; 
IX - prazo de vigência, com indicação de ocorrência de prazos diferenciados para cláusulas determinadas. 
X - data da assinatura do instrumento depositado; 
XI - data base. 
§ 2º As informações do registro aludidas nos incisos I a IV do § 1º deste artigo serão transcritas na última folha das 
respectivas vias do instrumento coletivo, conforme modelo previsto no Anexo III.  
§ 3º Em caso de alteração de convenção ou acordo coletivo, o depositante indicará o número e data de registro do 
instrumento principal, observados os demais procedimentos regulados por esta Portaria. 
Art. 6º O MTE encaminhará denúncia ao Ministério Público do Trabalho, quando verificar, no instrumento coletivo 
depositado, indícios de irregularidade quanto à legitimidade ou representatividade das partes convenentes ou 
acordantes, ou quanto ao conteúdo de suas cláusulas, 
Parágrafo único. As partes convenentes ou acordantes serão notificadas do encaminhamento do instrumento coletivo ao 
Ministério Público do Trabalho. 
Art. 7º Será possibilitado a qualquer interessado, mediante requerimento, obter vista e extrair cópia dos instrumentos 
registrados.  
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Relações do Trabalho. 
Art. 9º O órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego deverá enviar à Secretaria de Relações do Trabalho, 
mensalmente, informações cadastrais e estatísticas referentes aos instrumentos depositados, às denúncias encaminhadas 
ao Ministério Público do Trabalho e às respectivas notificações aos interessados. 
Art. 10 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, incidindo suas normas nos processos em 
andamento relativos a documentos com vigência a partir de 1º de janeiro de 2004, revogada a Instrução Normativa n.º 1, 
da SRT/MTE, de 28 de fevereiro de 2002. 
OSVALDO MARTINES BARGAS 
ANEXO I 
(Denominação de todas as entidades sindicais convenentes ou acordantes representantes dos empregados e respectivos 
número do registro sindical e número de inscrição no CNPJ), e  
(Denominação de todas as entidades sindicais convenentes representantes do empregador e respectivo número do 
registro sindical e número de inscrição no CNPJ)  
(em caso de Acordo Coletivo de Trabalho, razão social da empresa e respectivo número de inscrição no CNPJ), em 
cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SRT/MTE nº.01, de 24 de março de 2004, solicitam o depósito, 
registro e posterior arquivamento da presente Convenção Coletiva de Trabalho/Acordo Coletivo de Trabalho, 
autorizado pela Assembléia Geral realizada (local e data da assembléia da categoria que aprovou as reivindicações e 
concedeu poderes para a negociação, ou que aprovou as cláusulas pactuadas) e firmado pelos representantes abaixo 
assinados. 
Para tanto, apresentam uma via original do instrumento a ser depositado, registrado e arquivado, nos termos do inciso 
II, do art. 4º, da Instrução Normativa SRT/MTE nº 01, de 24 de março de 2004. 
(local, data e assinaturas) 
ANEXO II 
MINISTÉRIO  
DO TRABALHO  
E EMPREGO 
Delegacia Regional do Trabalho em 
Seção de Relações do Trabalho 
TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO 
Ficam os interessados abaixo indicados, NOTIFICADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as exigências 
constantes do Processo nº ______________________, a fim de que seja procedido o registro do respectivo instrumento 
coletivo de trabalho, em obediência ao disposto nos artigos 614 e 615, da CLT. 
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(  ) Solicitação de Registro, preenchida nos moldes do Anexo I, conforme art. 4º, I, da Instrução Normativa SRT/MTE 
N.º 01, de 24 de março de 2004; 
(   ) Identificação das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores, com CNPJ. 
(  ) Local e Data da Assembléia da categoria que aprovou as reivindicações e concedeu poderes para a negociação ou, 
ainda, de aprovação das cláusulas acordadas. 
(  ) Assinatura dos representantes legais das partes convenentes ou acordantes. 
( ) Rubrica em todas as folhas de cada uma das vias do instrumento coletivo e/ou assinatura na página final do 
instrumento pelos signatários. 
(  ) Instrumento sem emendas ou rasuras.  
( ) Indicação do número e data de registro do instrumento principal e de eventuais alterações, no instrumento 
apresentado.  
Outros: 
O não cumprimento das exigências no prazo estipulado, ensejará o sobrestamento do pedido, sem que se efetue o 
registro solicitado. 
Chefe da Seção de Relações do Trabalho 
INTERESSADOS: 
Ciente: Data: / / . 
 

                               
 
54. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 2, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, DE 05 DE ABRIL DE 2004. 

(DOU 19.4.2004, Seção 1, p. 60). Dispõe sobre concessão e o cancelamento do certificado de registro de empresa de 
trabalho temporário.  (*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 7-4-2004, Seção 1, pp. 
110 –111 . 

O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
17, inciso VIII, do Decreto 4.764, de 25 de junho de 2003; 
CONSIDERANDO que o funcionamento da empresa de trabalho temporário está condicionado a prévio registro na 
Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - SRT/MTE; 
CONSIDERANDO a ausência de previsão legal para o procedimento de renovação do certificado a cada dois anos: 
CONSIDERANDO a ausência de previsão legal para a exigência da apresentação do livro diário, devidamente 
registrado na Junta Comercial; 
CONSIDERANDO as demais disposições da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, regulamentada pelo Decreto nº 73.841, 
de 13 de abril de 1974; resolve: 
Art. 1º O pedido de registro será protocolado na unidade regional do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no 
estado em que se situa a empresa, acompanhado dos documentos necessários à sua instrução, conforme previsto na Lei 
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, a saber: 
I - contrato social e suas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprove capital social 
integralizado de, no mínimo, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
II - documento de identidade dos sócios e/ou titulares; 
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III - prova de propriedade do imóvel sede ou contrato de locação, em nome da empresa, acompanhado do recibo de 
aluguel do mês imediatamente anterior à data do pedido; 
IV - prova de entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS ou de declaração de constituição da empresa no 
ano do pedido; 
V - prova de recolhimento da contribuição sindical patronal; 
VI - cópia do cartão de identificação da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, onde conste como 
atividade principal a locação de mão-de-obra temporária; e  
VII - certidão negativa de débito previdenciário. 
Art. 2º O setor competente da unidade regional verificará se o pedido de registro está devidamente instruído com os 
documentos relacionados no artigo anterior; caso contrário, solicitará ao interessado, por escrito, o saneamento do 
processo no prazo máximo de dez dias, sob pena de arquivamento. 
Parágrafo único. A apresentação dos documentos será feita por cópia autenticada ou mediante comparação da cópia 
com o original, constando, neste caso, o nome e a matrícula do servidor público que conferiu a semelhança. 
Art. 3º A unidade regional encaminhará o processo devidamente instruído à SRT/MTE, que analisará conclusivamente 
o pedido.  
§ 1º Em caso de deferimento, os autos serão encaminhados juntamente com o certificado de registro à unidade regional. 
§ 2º A decisão que concluir pelo indeferimento deverá ser fundamentada e os autos encaminhados à unidade de origem, 
que notificará por escrito o requerente do teor da decisão, abrindo-se prazo para apresentação de pedido de 
reconsideração, observado: 
I - a ciência do notificado poderá ser feita: 
a) pessoalmente; ou 
b) por via postal, telegráfica ou outro meio de telecomunicação escrita, com prova de recebimento; ou 
c) por edital, publicado no DOU ou jornal da localidade do domicílio do interessado ou que nele circule, quando restar 
infrutífera a notificação de que trata a alínea anterior; 
II - considera-se feita a notificação: 
a) pessoal, na data da ciência do interessado; ou 
b) por via postal, telegráfica, ou outro meio de telecomunicação escrita, quarenta e oito horas após a sua regular 
expedição, mesmo que o destinatário não tenha colocado a data no Aviso de Recebimento - AR; ou 
c) por edital, dez dias após sua publicação; 
III - os prazos são contínuos e se contam com a exclusão do dia da notificação ou ciência e inclusão do dia do 
vencimento, iniciando-se ou vencendo-se no dia de expediente normal do órgão onde tramitar o processo. 
Art. 4º O pedido de reconsideração, formalizado por escrito e instruído com documentos que o fundamentem, será 
apresentado à unidade de origem no prazo de dez dias, contados do recebimento da notificação, e encaminhado à 
SRT/MTE, mencionando: 
I - a autoridade a quem é dirigida; 
II - a qualificação do requerente; e 
III - os motivos de fato e de direito em que se fundam entar. 
Parágrafo único. Após o decurso do prazo para interposição do pedido de reconsideração sem manifestação da parte, a 
unidade regional arquivará definitivamente os autos do processo. 
Art. 5º A empresa portadora de registro de trabalho temporário que alterar o seu endereço, abrir filial, agência ou 
escritório, deverá solicitar à unidade regional do MTE correspondente, novo pedido de registro, acompanhado de 
justificativa.  
§ 1º Para fins de obtenção do certificado de registro, a empresa deverá protocolar requerimento na unidade regional, 
anexando os seguintes documentos: 
I - cartão de identificação da inscrição no CNPJ, onde conste como atividade principal a locação de mão-de-obra 
temporária e o novo endereço da sede ou da filial; 
II - certificado de registro original, no caso de alteração de endereço; 
III - cópia do certificado de registro da matriz, em caso de abertura de unidade operacional; e 
IV - comprovação de endereço por meio de documento de propriedade do imóvel ou contrato de locação, em nome da 
empresa, acompanhado do recibo de aluguel do mês imediatamente anterior ao do pedido. 
§ 2º Qualquer comunicação que importar em alteração no certificado de registro, deverá ser instruída com a juntada do 
certificado original. 
§ 3º O requerimento de concessão de registro de que trata este artigo seguirá o mesmo procedimento descrito no artigo 
3º e parágrafos. 
Art. 6º O pedido de segunda via do certificado de registro, nos casos em que houver extravio, perda, roubo ou 
inutilização do original, deverá ser encaminhado à SRT/MTE, por intermédio da unidade regional, acompanhado de 
justificativa.  
Art. 7º Será causa de cancelamento do registro de trabalho temporário a hipótese de cobrança ao trabalhador de 
qualquer importância, mesmo a título de mediação, excetuando-se os descontos previstos em lei. 
Art. 8º O cancelamento do registro da empresa de trabalho temporário terá início por solicitação de uma das unidades 
regionais, da SRT/MTE ou a pedido do interessado. 
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§ 1º Nas hipóteses de cancelamento de registro de trabalho temporário a empresa será notificada por escrito da decisão, 
na forma do previsto nas alíneas a, b e c, do inciso I, do § 2º, do artigo 3º, desta instrução normativa. 
§ 2º No prazo de dez dias após a notificação a empresa poderá apresentar defesa escrita protocolada na unidade 
regional, que encaminhará à SRT/MTE, para decisão. 
§ 3º Da decisão que concluir pelo cancelamento do registro de empresa de trabalho temporário, caberá pedido de 
reconsideração, na forma do artigo 4º, desta Instrução Normativa. 
Art.9º Fica aprovado o modelo de certificado de registro de empresa de trabalho temporário, na forma do anexo I. 
§1º O prazo final para substituição do certificado com validade temporária é a data do seu vencimento. 
§2º O pedido de certificado definitivo deverá ser instruído com todos os documentos enumerados no art. 1º desta 
Instrução Normativa. 
Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Relações do Trabalho do MTE. 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos processos protocolados 
a partir dessa data, revogadas as Instruções Normativas SRT/MTE n.º 01, de 10 de maio de 2001; nº 02, de 11 de junho 
de 2001 e nº 02, de 23 de maio de 2002. 
OSVALDO MARTINES BARGAS 
ANEXO I 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
REGISTRO DE EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO 
A empresa 
CNPJ 
sediada à 
Cidade , Estado 
está registrada nesta Secretaria sob o número , autorizado o seu funcionamento nos termos da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974. 
Brasília, 
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
 
55. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 3, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, DE 22 DE ABRIL DE 2004. 

(DOU 29.4.2004, Seção 1, p. 86). Dispõe sobre a prorrogação do contrato da empresa de trabalho temporário com a 
empresa ou entidade tomadora, em relação a um mesmo empregado. (*) Republicada por ter saído com incorreção, do 
original, no D.O.U. em 23-4-2004, seção 1, pág. 90. 

O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
17, inciso VIII, do Decreto 4.764, de 25 de junho de 2003; resolve:  
Art. 1º O contrato da empresa de trabalho temporário com a empresa tomadora, em relação a um mesmo empregado, 
não poderá exceder de três meses. 
§ 1º O contrato temporário poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que atendidos os seguintes 
pressupostos: 
I - prestação de serviços destinados a atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente 
que exceda três meses; ou 
II - manutenção das circunstâncias que geraram o acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram a realização do 
contrato de trabalho temporário. 
§ 2º A prorrogação será automaticamente autorizada desde que a empresa tomadora ou cliente comunique ao órgão 
local do MTE, na vigência do contrato inicial, a ocorrência dos pressupostos mencionados nos incisos I e II. 
§ 3º O órgão local do MTE, sempre que julgar necessário, empreenderá ação fiscal para verificação da ocorrência do 
pressuposto alegado para a prorrogação do contrato de trabalho. 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e atinge os processos em curso. 
OSVALDO MARTINES BARGAS 
 
56. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 100, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2003 - RETIFICAÇÃO. (DOU 30.4.2004, Seção 1, p. 87).   
Na Instrução Normativa INSS/DC nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada no DOU nº 61, de 30.03.2004, nas 
páginas de 82 a 153  
ONDE SE LÊ: 
“Art. 13 .................................................................................................................................................................................. 
§ 7º Não perde a qualidade de segurado especial o proprietário de imóvel rural com área total de quatro módulos rurais, 
que outorgar até cinqüenta por cento da área de seu imóvel rural, mediante contrato de parceria ou meação, desde que o 
outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia 
familiar, retroagindo os efeitos deste dispositivo, exclusivamente para fins de caracterização como segurado especial da 
Previdência Social, a 22 de novembro de 2000, conforme disposto no Decreto nº 4.845, de 24 de setembro de 2003. 
Art. 179 .................................................................................................................................................................................. 
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Parágrafo único. Quando na prestação dos serviços relacionados nos incisos X e XIII do caput, houver emissão de nota 
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços relativa à mão-de-obra utilizada na instalação do material ou do 
equipamento vendido, os valores desses serviços integrarão a base de cálculo da retenção. 
Art. 461   ................................................................................................................................................................................ 
§ 1º ......................................................................................................................................................................................... 
I - ............................................................................................................................................................................................ 
a) de janeiro de 1999 a março de 2000, as contribuições individuais correspondentes a vinte por cento do salário-de-
contribuição de cada um, efetivamente recolhidas pelos segurados cooperados, desde que estes tenham sido informados 
na GFIP específica para a obra emitida pela cooperativa; 
Art. 550. A Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) será expedida quando houver débito em 
nome do sujeito passivo: 
I - no âmbito do processo administrativo-fiscal: 
a) e for solicitada dentro do prazo regulamentar de defesa, ou, findo este prazo, se o débito estiver pendente de decisão 
administrativa em face de apresentação de defesa tempestiva; 
b) e for solicitada dentro do prazo regulamentar para apresentação de recurso ou se o débito estiver pendente de 
julgamento por interposição de recurso tempestivo contra decisão proferida em decorrência de defesa, observado o 
disposto no § 2º deste artigo; 
II - garantido por depósito integral, atualizado em moeda corrente; 
III - em relação ao qual tenha sido efetivada a penhora suficiente garantidora do débito em curso de execução fiscal; 
IV - regularmente parcelado, desde que o sujeito passivo esteja adimplente com o pagamento das parcelas; 
V - com exigibilidade suspensa por determinação judicial;  
VI - ajuizado e com embargos opostos, quando o sujeito passivo for órgão da administração direta da União, dos 
estados, do Distrito Federal, dos municípios ou for autarquia ou fundação de direito público dessas entidades estatais. 
LEIA-SE: 
“Art.13  .................................................................................................................................................................................. 
§ 7º Não perde a qualidade de segurado especial o proprietário de imóvel rural com área total de até quatro módulos 
fiscais, que outorgar até cinqüenta por cento da área de seu imóvel rural, mediante contrato de parceria ou meação, 
desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de 
economia familiar, retroagindo os efeitos deste dispositivo, exclusivamente para fins de caracterização como segurado 
especial da Previdência Social, a 22 de novembro de 2000, conforme disposto no Decreto nº 4.845, de 24 de setembro 
de 2003 
Art. 179 .................................................................................................................................................................................. 
Parágrafo único. Quando na prestação dos serviços relacionados no inciso XIII do caput, houver emissão de nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços relativa à mão-de-obra utilizada na instalação do material ou do equipamento 
vendido, os valores desses serviços integrarão a base de cálculo da retenção. 
Art. 461 .................................................................................................................................................................................. 
§ 1º ......................................................................................................................................................................................... 
I - ............................................................................................................................................................................................ 
a) de janeiro de 1999 a março de 2003, as contribuições individuais correspondentes a vinte por cento do salário-de-
contribuição de cada um, efetivamente recolhidas pelos segurados cooperados, desde que estes tenham sido informados 
na GFIP específica para a obra emitida pela cooperativa; 
Art. 550. A Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) será expedida quando houver débito em 
nome do sujeito passivo: 
I - no âmbito do processo administrativo-fiscal:  
a) e for solicitada dentro do prazo regulamentar de defesa, ou, findo este prazo, se o débito estiver pendente de decisão 
administrativa em face de apresentação de defesa tempestiva; 
b) e for solicitada dentro do prazo regulamentar para apresentação de recurso ou se o débito estiver pendente de 
julgamento por interposição de recurso tempestivo contra decisão proferida em decorrência de defesa, observado o 
disposto no § 2º deste artigo;  
II - garantido por depósito integral, atualizado em moeda corrente; 
III - em relação ao qual tenha sido efetivada a penhora suficiente garantidora do débito em curso de execução fiscal; 
IV - regularmente parcelado, desde que o sujeito passivo esteja adimplente com o pagamento das parcelas; 
V - com exigibilidade suspensa por determinação judicial; 
VI - ajuizado e com embargos opostos, quando o sujeito passivo for órgão da administração direta da União, dos 
estados, do Distrito Federal, dos municípios ou for autarquia ou fundação de direito público dessas entidades estatais. 
§ 1º No caso de defesa ou de recurso parcial, a parte do débito não contestada deverá estar quitada, parcelada ou 
garantida por depósito, na forma do art. 260 do RPS. 
§ 2º Tratando-se de recurso administrativo interposto por pessoa jurídica de direito privado, ou por sócio desta, 
considera-se regularmente interposto o recurso quando instruído com a prova do depósito administrativo no valor de 
trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão administrativa recorrida, dentro do prazo recursal. 
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57. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 107, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE 22 DE ABRIL DE 
2004. (DOU 23.4.2004, Seção 1, p. 56).  Aprova o Manual da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.212, de 24/07/1991; 
Decreto nº 3.048, de 6/05/1999; 
Portaria Interministerial n° 326, de 19/01/2000; 
Lei nº 10.666, de 08/05/2003; 
Lei nº 10.710, de 05/08/2003; 
IN INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, e alterações da IN INSS/DC n° 105, de 24/03/2004. 
O DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), no uso da 
competência que lhe é conferida pelos incisos II do art. 7º, IV e XIII do art. 32, do Anexo I da Estrutura Regimental do 
INSS, aprovada pelo Decreto nº 4.688, de 07 de maio de 2003,  
Considerando a necessidade de orientar o contribuinte no cumprimento das obrigações previdenciárias, resolve: 
Art. 1º Aprovar o Manual da GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social, na forma do texto anexo a esta Instrução Normativa.  
Parágrafo único. O Manual da GFIP objetiva orientar os usuários do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (SEFIP) quanto às informações prestadas em GFIP. 
Art. 2º O manual previsto no art. 1º estará disponível nas agências da Caixa Econômica Federal e na Internet, nos 
endereços eletrônicos www.previdenciasocial.gov.br e www.caixa.gov.br.  
Art. 3º Esta Instrução Normativa revoga a Instrução Normativa INSS/DC n° 94, de 04 de setembro de 2003 e as 
disposições normativas em contrário. 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
CARLOS ROBERTO BISPO 
 
58. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 407, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 17 DE MARÇO DE 2004. 

(DOU 02.4.2004, Seção 1, p. 24).  Dispõe sobre a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre rendimentos e  
ganhos de capital, quando o beneficiário for residente ou domiciliado no exterior. 

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. 83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, no art. 7º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, e nos arts. 26, 47 e 93 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, resolve: 
Art. 1º Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de quinze por cento, os ganhos de capital auferidos no 
País, por pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que alienarem bens localizados no Brasil. 
Parágrafo único. O responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda de que trata o caput será: 
I - o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil; ou 
II - o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior. 
Art. 2º O ganho de que trata o art. 1º, decorrente de operação em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em 
país ou dependência com tributação favorecida, sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% 
(vinte e cinco por cento). 
§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se país com tributação favorecida aquele que não tribute a renda ou que a tribute 
a alíquota inferior a vinte por cento. 
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos de aplicações financeiras e aos ganhos em renda variável de que 
trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 29 de janeiro de 1995, que se sujeitam às mesmas regras estabelecidas para os 
residentes e domiciliados no País. 
Art. 3º O imposto de renda na fonte a que se referem os arts. 1º e 2º deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador, sob o código 0473. 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de: 
I - 1º de janeiro de 2004, quanto ao disposto no art. 2º; 
II - 1º de fevereiro de 2004, quanto ao disposto nos demais artigos. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
59. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 414, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 30 DE MARÇO DE 2004. 

(DOU 02.4.2004, Seção 1, pp. 24-26). Aprova o Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e 
Declaração de Compensação, versão 1.3 (PER/DCOMP 1.3), estabelece as hipóteses em que o sujeito passivo deverá 
utilizar o Programa PER/DCOMP 1.3 para declarar compensação ou formular pedido de restituição ou de 
ressarcimento à Secretaria da Receita Federal e dá outras providências. 

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. 11 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
com a redação determinada pelo art. 49 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e pelo art. 17 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, resolve: 
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Art. 1º Aprovar o Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação, versão 
1.3 (PER/DCOMP 1.3). 
Parágrafo único. O Programa PER/DCOMP 1.3, de livre reprodução, está disponível na página da Secretaria da Receita 
Federal (SRF) na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 
Art. 2º O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de 
restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF, 
respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de 
Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.3, nas seguintes hipóteses: 
I - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa física, em todos os casos em que o crédito tenha sido 
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira 
a: 
a) Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 1996 ou posterior, pago indevidamente ou a maior 
há menos de cinco anos, inclusive multa moratória e juros moratórios do IRPF, exceto mediante os códigos de receita 
0190 e 0246; 
b) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) pago indevidamente ou a maior há menos de cinco anos 
mediante qualquer código de receita do ITR, inclusive multa moratória e juros moratórios do ITR; 
c) pagamento indevido ou a maior de ITR ou IRPF lançado de ofício, inclusive multa e juros moratórios, efetuado há 
menos de cinco anos; e 
d) pagamento indevido ou a maior de multa ou juros moratórios do ITR ou IRPF, exigidos de ofício isoladamente, 
efetuado há menos de cinco anos. 
II - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa física, caso o crédito do sujeito passivo se refira 
a um dos créditos mencionados no inciso I e o débito do sujeito passivo se refira a: 
a) ITR relacionado ao código de receita 1070, 2050, 2266, 2770, 2946 ou 3965, referente a período de apuração de 1991 
ou posterior; 
b) IRPF relacionado ao código de receita 0190, 0211, 0246, 0641, 1054, 2137, 3244, 4600, 6015, 8960 ou 9030, 
referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
c) ITR lançado de ofício, relacionado ao código de receita 7051, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
d) IRPF lançado de ofício, relacionado ao código de receita 2904, 3114 ou 3018, referente a período de apuração de 
1990 ou posterior; 
e) multa por omissão ou atraso na entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), relacionada 
ao código de receita 5320, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
f) multa por omissão ou atraso na entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), 
relacionada ao código de receita 5300, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
g) multa do ITR ou do IRPF lançada de ofício isoladamente (art. 43 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), 
relacionada ao código de receita 6352 ou 7049, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
h) juros moratórios do ITR ou do IRPF lançados de ofício isoladamente (art. 43 da Lei nº 9.430, de 1996), relacionados 
ao código de receita 6555 ou 7036, referentes a período de apuração de 1990 ou posterior; 
i) débito parcelado do IRPF ou do ITR, inclusive débito lançado de ofício e débito relativo a multa ou juros moratórios 
lançados isoladamente, relacionado a um dos códigos de receita mencionados nos itens “a” a “h”; e 
j) débito relativo a imposto mencionado nos itens “a” a “i”, relacionado a código de receita diverso dos códigos neles 
mencionados instituído posteriormente à aprovação do Programa PER/DCOMP 1.3, o qual deverá ser incluído na 
Tabela de Códigos do Programa PER/DCOMP 1.3 previamente ao preenchimento da ficha de débito correspondente. 
III - tratando-se de Pedido de Ressarcimento formulado por pessoa jurídica, nos casos em que um de seus 
estabelecimentos apure crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), passível de ressarcimento, que tenha 
sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado ou que se refira a período de apuração relativo ao exercício 
de 1999 ou posterior e que tenha sido apurado há menos de cinco anos, exceção feita aos créditos de IPI de que trata o 
art. 20 da Instrução Normativa SRF nº 210, de 30 de setembro de 2002, e aos créditos de IPI apurados por 
estabelecimentos que se enquadrem na situação prevista no parágrafo único. 
IV - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em todos os casos em que o crédito tenha sido 
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira 
a: 
a) saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a período de apuração encerrado há menos de 
cinco anos; 
b) saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo a período de apuração encerrado há 
menos de cinco anos; 
c) pagamento indevido ou a maior de IRPJ, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), IPI, Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), ITR, Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), CSLL, 
Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) 
ou Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) efetuado há menos de cinco anos mediante qualquer 
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código de receita do respectivo imposto ou contribuição, inclusive multa moratória e juros moratórios do IRPJ, IRRF, 
IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, CPMF ou Cide; 
d) pagamento indevido ou a maior de IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, CPMF ou Cide 
lançado de ofício, inclusive multa e juros moratórios, efetuado há menos de cinco anos;  
e) pagamento indevido ou a maior de multa ou juros moratórios do IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL, 
PIS/Pasep, Cofins, CPMF ou Cide, exigidos de ofício isoladamente, efetuado há menos de cinco anos; e 
f) IRRF de cooperativas relativo ao exercício de 1996 ou posterior, arrecadado mediante o código de receita 3280 há 
menos de cinco anos. 
V - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se 
refira a um dos créditos mencionados nos incisos III e IV e o débito do sujeito passivo se refira a: 
a) IRPJ relacionado ao código de receita 0220, 0262, 1599, 2089, 2319, 2334, 2362, 2390, 2430, 2456, 2807, 3252, 
3317, 3320, 3373, 5625, 5788, 5815, 5993, 6147, 6175, 6188, 6190, 6256, 6875, 6883, 8726, 8739, 8754, 8767, 8770, 
8835, 8848, 8850, 8972, 9060 ou 9086, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
b) IRRF relacionado ao código de receita 0297, 0422, 0430, 0473, 0481, 0490, 0561, 0588, 0730, 0764, 0916, 0924, 
1283, 1708, 2063, 2103, 2281, 2831, 3208, 3223, 3249, 3251, 3264, 3277, 3279, 3280, 3426, 3674, 4424, 5136, 5192, 
5204, 5217, 5232, 5273, 5286, 5299, 5598, 5600, 5706, 5928, 5936, 5944, 6799, 6800, 6813, 6826, 6839, 6891, 6904, 
8045, 8053, 8468, 8673, 9128, 9385, 9412, 9427, 9453, 9466 ou 9478, referente a período de apuração de 1990 ou 
posterior; 
c) IPI relacionado ao código de receita 0668, 0676, 1020, 1097, 3130, 3156, 3287, 6939 ou 7245, referente a período de 
apuração de 1993 ou posterior; 
d) IOF relacionado ao código de receita 1150, 1270, 1351, 1458, 2452, 2903, 3467, 4028, 4060, 4290, 4465, 5220, 
6854, 6895, 7893 ou 7905, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;  
e) ITR relacionado ao código de receita 1070 (período de apuração de 1997 ou posterior), 2050 (período de apuração 
compreendido entre 1991 e 1996) ou 2266, 2770, 2946 ou 3965 (período de apuração de 1991 ou posterior); 
f) Simples relacionado ao código de receita 6106, 6202 ou 6309, referente a período de apuração de 1997 ou posterior; 
g) CSLL relacionada ao código de receita 1409, 2030, 2372, 2469, 2484, 4561, 5638, 5802, 5828, 5987, 6012, 6147, 
6175, 6188, 6190, 6228, 6758, 6773, 6875, 6883, 8726, 8739, 8754, 8767, 8770, 8835, 8848, 8850, 8863, 9060 ou 
9443, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
h) Contribuição para o PIS/Pasep relacionada ao código de receita 3084, 3092, 3703, 3885, 4574, 4587, 5979, 6147, 
6175, 6188, 6190, 6230, 6824, 6875, 6883, 6912, 7667, 8002, 8109, 8205, 8301, 8408, 8496, 8726, 8739, 8754, 8767, 
8770, 8835, 8848, 8850, 8863 ou 9060, referente a período de apuração de 1991 ou posterior;  
i) Contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial) relacionada ao código de receita 1783 ou 6120, referente a 
período de apuração compreendido entre 1990 e 1992; 
j) Cofins relacionada ao código de receita 2172, 4466, 5856, 5960, 6138, 6147, 6175, 6188, 6190, 6243, 6840, 6875, 
6883, 7987, 8645, 8726, 8739, 8754, 8767, 8770, 8835, 8848, 8850, 8863 ou 9060, referente a período de apuração de 
1992 ou posterior; 
l) CPMF relacionada ao código de receita 5869, 5871, 5884, 6025, 6038 ou 8536, referente a período de apuração de 
1997 ou posterior; 
m) Cide relacionada ao código de receita 8741, 8889, 8918 ou 9331, referente a período de apuração de 2001 ou 
posterior;  
n) débito relativo a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m” que tenha sido objeto de lançamento de 
ofício, relacionado ao código de receita 2917, 2932, 2945, 2958, 2960, 2973, 2986, 2999, 3020, 3046, 3059, 3061, 
3074, 3087, 3090, 3127, 3142, 3155, 3168, 3170, 3183, 3196, 5788, 5790, 5802, 5815, 5828, 5924, 7051, 7104, 7200, 
7213, 7226, 7239, 7307, 7403, 7606, 8305, 8318, 8320, 8333, 8346, 8359, 8361, 8374, 8390, 8401, 8414, 8427, 8430, 
8442, 8455, 9276, 9303, 9304 ou 9329, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
o) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais ou da Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), relacionada ao código de receita 1345, referente a período de 
apuração de 1990 ou posterior; 
p) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), relacionada 
ao código de receita 2170, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
q) multa por omissão ou atraso na entrega da DITR, relacionada ao código de receita 5300, referente a período de 
apuração de 1990 ou posterior; 
r) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) ou da 
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relacionada ao código de receita 5338, 
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;  
s) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração Trimestral, da Declaração de Não Incidência ou da 
Declaração de Informações Consolidadas (DIC) da CPMF, relacionada ao código de receita 9479, referente a período 
de apuração de 1997 ou posterior; 
t) multa relativa a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m” lançada de ofício isoladamente (art. 43 da 
Lei nº 9.430, de 1996), relacionada ao código de receita 6094, 6324, 6337, 6378, 6380, 6405, 6418, 6420, 7049, 8128, 
8130, 8143, 8156 ou 8169, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
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u) multa relativa a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m”, relacionada ao código de receita 3391, 
4288, 5937, 5940, 6841 ou 6882, referente a período de apuração de 1990 ou posterior; 
v) juros moratórios relativos a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m” lançados de ofício isoladamente 
(art. 43 da Lei nº 9.430, de 1996), relacionados ao código de receita 6570, 6583, 6596, 6610, 6623, 6636, 6649, 6651, 
7036, 8211, 8224, 8237, 8240, 8252, 8619 ou 8660, referentes a período de apuração de 1990 ou posterior; 
x) débito parcelado relativo a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m”, inclusive débito lançado de 
ofício e débito relativo a multa ou juros moratórios lançados isoladamente, relacionado ao um dos códigos de receita 
mencionados nos itens “a” a “v”; e 
z) débito relativo a imposto ou contribuição mencionado nos itens “a” a “m”, relacionado a código de receita diverso 
dos mencionados nos itens “a” a “v” instituído posteriormente à publicação desta Instrução Normativa, o qual deverá 
ser incluído na Tabela de Códigos do Programa PER/DCOMP 1.3 previamente ao preenchimento da ficha de débito 
correspondente.  
VI - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se 
refira a IRRF de juros sobre o capital próprio relativo ao exercício de 1996 ou posterior, arrecadado mediante o código 
de receita 5706 ou 9453 há menos de cinco anos, e o débito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o capital 
próprio relacionado a um desses códigos.  
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI passível de ressarcimento ter dado saída, a 
partir de 1º de janeiro de 2004, a produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá utilizar 
os formulários a que se refere o art. 3º ao pleitear o ressarcimento de referido crédito, bem  assim ao utilizá-lo na 
compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF, ainda que o crédito se refira a 
períodos de apuração anteriores a 2004. 
Art. 3º À exceção das hipóteses mencionadas no art. 2º, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou 
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na 
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições sob administração da SRF ou ser restituído ou 
ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF o correspondente formulário aprovado pelo art. 44 da Instrução 
Normativa SRF nº 210, de 30 de setembro de 2002, ou pelo art. 7º da Instrução Normativa SRF nº 379, de 30 de 
dezembro de 2003, ao qual deverá ser anexada documentação comprobatória do direito creditório. 
Art. 4º Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2º e 3º, será considerado não formulado o pedido de 
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às Declarações de Compensação e aos Pedidos de Restituição ou de 
Ressarcimento que já tenham sido encaminhadas à SRF em 29 de setembro de 2003 e que, em vez de geradas mediante 
utilização do Programa PER/DCOMP 1.0, aprovado pela Instrução Normativa SRF nº 320, de 11 de abril de 2003, 
tenham sido elaboradas mediante utilização dos formulários a que se refere o art. 3º. 
Art. 5º O sujeito passivo poderá formular Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito recolhido ou 
apurado há mais de cinco anos, desde que referido crédito já tenha sido objeto de Pedido de Restituição ou de Pedido de 
Ressarcimento encaminhado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que o pedido se encontre pendente de 
decisão administrativa à data do encaminhamento da Declaração de Compensação. 
Art. 6º O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e a Declaração de Compensação 
gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.3 (ou versão anterior) e transmitidos à SRF poderão ser retificados pelo 
sujeito passivo mediante o preenchimento e envio à SRF de documento retificador gerado a partir do Programa 
PER/DCOMP 1.3, desde que o pedido ou a declaração se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio 
do documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 7º e 
8º.  
Parágrafo único. Na hipótese de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação 
elaborado mediante utilização dos formulários a que se refere o art. 3º, a retificação de que trata o caput será requerida 
pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento à SRF de pedido de retificação e de novo formulário, os quais serão 
juntados ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela 
autoridade competente da SRF. 
Art. 7º A retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP 1.3 (ou versão anterior) 
ou elaborada mediante utilização dos formulários a que se refere o art. 3º somente será admitida na hipótese de 
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento e, ainda, da não-ocorrência da hipótese 
prevista no art. 8º. 
Art. 8º A retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP 1.3 (ou versão anterior) 
ou elaborada mediante utilização dos formulários a que se refere o art. 3º não será admitida quanto tiver por objeto a 
inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação de referida Declaração 
de Compensação à SRF. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de 
débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação. 
Art. 9º A desistência de pedido de restituição ou de ressarcimento poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante o 
encaminhamento à SRF de Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.3 ou, na hipótese de 
utilização dos formulários a que se refere o art. 3º, mediante a apresentação de requerimento à SRF, os quais somente 
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serão deferidos caso o pedido de restituição ou de ressarcimento se encontre pendente de decisão administrativa à data 
do envio do Pedido de Cancelamento ou do requerimento. 
Art. 10. O cancelamento pelo sujeito passivo de Declaração de Compensação já encaminhada à SRF, seja ela gerada a 
partir do Programa PER/DCOMP 1.3 (ou versão anterior) ou elaborada mediante utilização dos formulários a que se 
refere o art. 3º, somente será admitido na hipótese de total inexistência do crédito ou dos débitos informados na 
Declaração de Compensação. 
Parágrafo único. Será indeferido o pedido de cancelamento de Declaração de Compensação que não atenda à condição 
prevista no caput. 
Art. 11. O disposto nos arts. 6º, parágrafo único, 7º, 8º e 10 aplica-se ao Pedido de Compensação convertido em 
Declaração de Compensação por força do § 4º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, acrescido pelo 
art. 49 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; ao Pedido de Restituição e ao Pedido de Ressarcimento 
encaminhados à SRF antes de 1ºoo de outubro de 2002 aplica-se o disposto nos arts. 6º, parágrafo único, e 9º. 
Art. 12. O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e a Declaração de Compensação a 
que se refere o art. 2º deverão ser transmitidos à SRF por intermédio da Internet, utilizando-se o Programa Receitanet, 
que está disponível no endereço mencionado no parágrafo único do art. 1º. 
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de abril de 2004. 
Art. 14. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 376, de 23 
de dezembro de 2003. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
60. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 415, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 8 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

12.4.2004, Seção 1, p. 19).  Dispõe sobre a vedação da apresentação em formulário da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física referente a exercícios anteriores a 2004, original ou retificadora. 

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, resolve: 
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2004, é vedada a apresentação em formulário da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física referente a exercícios anteriores a 2004, original ou retificadora. 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
61. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 418, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 23 DE ABRIL DE 2004. 

(DOU 26.4.2004, Seção 1, p. 19).  Fixa datas para a restituição do imposto de renda da pessoa física, referente ao 
exercício de 2004, ano-calendário 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 nos arts. 13 e 16 da Lei nº 9.250, de 26 dezembro de 1995, resolve:  
Art. 1º A restituição do imposto de renda da pessoa física, referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, será 
efetuada em sete lotes e o recurso financeiro será colocado à disposição do contribuinte na agência bancária indicada na 
respectiva Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF2004), nas seguintes datas: 
 

Lote Data 
1º 15/06/2004 
2º 15/07/2004 
3º 16/08/2004 
4º 15/09/2004 
5º 15/10/2004 
6º 16/11/2004 
7º 15/12/2004 

 
Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º, as restituições serão priorizadas em função da forma de apresentação da 
DIRPF2004, obedecendo-se à seguinte ordem: 
I - Internet; 
II- disquete; 
III - telefone; 
IV- formulário. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, será observada, para cada forma de apresentação, a data mais antiga 
de entrega da DIRPF2004. 
Art. 3º Observado o disposto no artigo anterior, terão prioridade, ainda, os contribuintes de que trata a Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 
Art. 4º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às DIRPF2004 retidas para análise em decorrência de 
inconsistências nas informações. 
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Art. 5º As Coordenações-Gerais de Administração Tributária e de Tecnologia e Segurança da Informação adotarão, no 
âmbito de suas atribuições, as providências necessárias ao cumprimento desta Instrução Normativa. 
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 

R E S O L U Ç Õ E S   

62. RESOLUÇÃO Nº 10, DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DE 30 DE MARÇO 
DE 2004. (DOU 01.4.2004, Seção 1, p. 45). Autoriza, nas condições que especifica, a contratação de seguro quanto aos 
riscos atuariais decorrentes da concessão de benefícios devidos em razão de invalidez e morte de participantes ou 
assistidos dos planos de benefícios operados pelas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras 
providências. 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em sua 78ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2004, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º, combinado com o 
art. 74, ambos da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, e o art. 1º do Decreto no 4.678, de 24 de abril de 
2003, resolve: 
Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar poderão contratar, junto a sociedade seguradora autorizada 
a funcionar no País, seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício devido 
em razão de invalidez ou morte de participantes ou assistidos dos planos de benefícios que operam, de modo a assegurar 
sua solvência e equilíbrio. 
Parágrafo único. É vedada a contratação do seguro referido no caput relativamente a: 
I - participantes de planos cuja modelagem na fase de acumulação do recurso garantidor do benefício pleno programado 
seja de benefício definido; e 
II - assistidos de planos cuja modelagem na fase de percepção do benefício pleno programado seja de benefício 
definido. 
Art. 2º A contratação de que trata o art. 1º deverá estar prevista na nota técnica atuarial e no regulamento do plano de 
benefícios e se sujeitará às condições neste estabelecidas para a concessão de benefício devido em razão de invalidez ou 
morte de participantes ou assistidos. 
Art. 3º É vedada a celebração de contrato com cláusula que preveja o pagamento de valores pela sociedade seguradora 
diretamente aos participantes ou assistidos do plano de benefícios operado pela entidade fechada de previdência 
complementar, ou que preveja a transferência de participantes ou reservas garantidoras do plano de benefícios, operado 
pela entidade fechada de previdência complementar, para a sociedade seguradora. 
Art. 4º A Secretaria de Previdência Complementar poderá exigir, para a concessão dos benefícios devidos em razão de 
invalidez ou morte de participante, quando da análise dos planos de benefícios submetidos à sua aprovação, a 
contratação do seguro de que trata esta Resolução, de forma parcial ou integral. 
Art. 5º A cópia do contrato a que se refere o artigo 1º será enviada à Secretaria de Previdência Complementar, no prazo 
máximo de quinze dias úteis a contar da sua celebração, para fins de registro e fiscalização quanto à sua adequação, teor 
e execução.  
Parágrafo único. A exigência do registro perante a Secretaria de Previdência Complementar não suspende ou 
condiciona a vigência ou eficácia do contrato de que trata o caput. 
Art. 6º Fica a Secretaria de Previdência Complementar autorizada a baixar instruções complementares que se fizerem 
necessárias à execução do disposto nesta Resolução. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
AMIR LANDO - Presidente do Conselho 
 
63. RESOLUÇÃO Nº 17, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.ª REGIÃO, DE 15 DE ABRIL DE 2004. (DJU 

22.4.2004, Seção 1, p. 254). Dispõe sobre o procedimento a ser adotado no caso de alteração nos parâmetros de 
processamento de dados na Justiça Federal da 4ª região. 

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no exercício da Presidência, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido pelo Conselho de Administração nos autos do Processo 
Administrativo nº 03.11.00086- 0, na sessão de 12 de abril de 2004, resolve:  
Art. 1º - Instituir o procedimento de aprovação por parte da Corregedoria-Geral das alterações realizadas nos 
parâmetros de processamento de dados da Justiça Federal na 4ª Região. 
§ 1º - Os pedidos de alteração serão encaminhados à Diretoria de Informática que, após exame técnico conclusivo 
acerca da solução a ser adotada, por meio do órgão coordenador dos sistemas de informática da Justiça Federal de 
primeiro grau, elaborará documento descrevendo a solução proposta, suas vantagens e desvantagens técnicas e 
repercussão na operação pelos usuários. 
§ 2º - O referido documento, após colhida a ciência e concordância dos Núcleos de Informática das Seções Judiciárias, 
será encaminhado ao Corregedor-Geral para aprovação. 
§ 3º - No âmbito da Corregedoria-Geral, será efetuado o respectivo registro do documento e da decisão proferida pelo 
Corregedor-Geral e ambos serão restituídos à Diretoria de Informática, para implementação ou não da solução, 
conforme a deliberação tomada.  
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Desembargadora MARGA INGE BARTH TESSLER 
 
64. RESOLUÇÃO Nº 287, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 14 DE ABRIL DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, 

p. 1). Institui o e-STF, sistema que permite o uso de correio eletrônico para a prática de atos processuais, no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal. 

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 25 de 
março de 2004, Processo Administrativo nº 285.293, assim como o disposto na Lei 9.800, de 26 de maio de 1999, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Supremo Tribunal Federal o e-STF, sistema de transmissão de dados e imagens, tipo 
correio eletrônico, para a prática de atos processuais, nos termos e condições previstos na Lei 9.800, de 26 de maio de 
1999. 
Art. 2º O acesso ao e-STF dá-se por meio da página do Supremo Tribunal Federal na internet, endereço eletrônico 
www.stf.gov.br, com utilização facultada aos advogados previamente cadastrados e sujeita às regras e condições do 
serviço constantes do manual do usuário, também disponível nesse sítio.  
§ 1º O interessado deverá cadastrar-se no e-STF e, em seguida, registrar sua senha de segurança, que deverá ser pessoal 
e sigilosa, assegurando a remessa identificada das petições e dos documentos.  
§ 2º As petições eletrônicas enviadas deverão, obrigatoriamente e sob pena de não-recebimento, ser gravadas em um 
dos seguintes formatos: doc (Microsoft Word), rtf (Rich Text Format), jpg (arquivos de imagens digitalizadas), pdf 
(portable document format), tiff (tagged image file), gif (graphics interchange file) e htm (hypertext markup language). 
Art. 3º As petições e os documentos enviados serão impressos e protocolados de forma digital pela Coordenadoria de 
Registros e Informações Processuais durante o horário de atendimento ao público, das 11h às 19h, nos dias úteis, sendo 
que os expedientes encaminhados após as 19h somente serão protocolados no dia útil subseqüente. 
§ 1º É de inteira responsabilidade do remetente o teor e a integridade dos arquivos enviados, assim como a observância 
dos prazos. 
§ 2º A tempestividade da petição será aferida pela data e hora de recebimento dos dados pelo sistema, observando-se, 
rigorosamente, o limite de horário para o protocolo de petições estabelecido no caput. 
§ 3º Não será considerado, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do usuário, o momento do acesso à 
página do Tribunal na internet ou qualquer outra referência de evento. 
§ 4º Os arquivos recebidos em desacordo com os formatos estabelecidos nesta Resolução ou que estejam, no todo ou em 
parte, incompletos ou danificados, por qualquer eventualidade técnica, não serão protocolados, cabendo ao interessado 
acompanhar o seu completo recebimento pelo sistema. 
§ 5º A simples remessa do arquivo pelo sistema não assegura seu protocolo, cuja efetivação dependerá de cumprimento 
das formalidades previstas nesta Resolução. 
§ 6º O Tribunal exime-se de qualquer falha técnica na comunicação e no acesso ao seu provedor ou à página do STF na 
internet, cabendo ao interessado a verificação da integridade do recebimento dos dados. 
Art. 4º Deverão acompanhar a petição, em arquivos digitais, os documentos que obrigatoriamente a complementam. 
Art. 5º A utilização do sistema não desobrigará o usuário de protocolar os originais, devidamente assinados, junto à 
Seção de Protocolo e Informações Processuais do STF, no prazo e condições previstos no artigo 2º e parágrafo único da 
Lei 9.800/99.  
§ 1º A Coordenadoria de Registros e Informações Processuais lançará certidão com a data, a hora do recebimento e o 
protocolo da petição eletrônica na petição original e nos documentos que a acompanham, assim como verificará a 
perfeita semelhança entre esta e os originais recebidos posteriormente. 
§ 2º O não-encaminhamento dos originais implicará o arquivamento da via eletrônica da petição, competindo à 
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais certificar, nos respectivos autos, tal ocorrência. 
§ 3º Deverão ser juntadas aos autos apenas as peças originais, acompanhadas das certidões relacionadas ao uso do 
sistema e- STF, arquivando-se em meio magnético no ambiente informatizado do Supremo Tribunal Federal a petição 
eletrônica e seus anexos.  
Art. 6º Eventuais casos omissos serão decididos pelo órgão julgador competente. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
65. RESOLUÇÃO Nº 288, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 14 DE ABRIL DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, 

pp. 1-2). Dispõe sobre o desenvolvimento, nas carreiras judiciárias, dos servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo do Quadro de Pessoal do Supremo Tribunal Federal. 

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei 
n° 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, e tendo em vista o constante do 
Processo Administrativo nº 317.264, 
R E S O L V E: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1º O desenvolvimento dos servidores do Supremo Tribunal Federal, nas carreiras judiciárias, dar-se-á mediante 
progressão funcional e promoção, nos termos do art. 7º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, com a redação 
dada pelo art. 1º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, observados os critérios e as normas constantes desta 
Resolução. 
CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E DA PROMOÇÃO 
Art. 2º A progressão funcional consiste na movimentação de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, e 
ocorrerá anualmente, no mês em que o servidor completar o interstício de um ano no padrão em que estiver 
posicionado. 
Art. 3º Terá direito à progressão funcional o servidor que tiver desempenho considerado satisfatório no processo de 
avaliação, conforme estabelecido no inciso II do art. 16. 
Art. 4º A promoção consiste na movimentação do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe 
seguinte e ocorrerá no mês em que o servidor completar o interstício de um ano em relação à progressão funcional 
imediatamente anterior. 
Art. 5º Terá direito à promoção o servidor que:  
I - tiver o desempenho considerado satisfatório no processo de avaliação, conforme estabelecido no inciso II do art. 16; 
II - participar, durante o período de permanência na classe, de ação ou programa de capacitação custeado ou não pelo 
STF, satisfazendo o mínimo de cem horas de aula, integralizadas em um ou mais eventos. 
Art. 6º Serão considerados ação ou programa de capacitação cursos, treinamentos, cursos de graduação e de pós-
graduação, de caráter presencial, realizados por entidades públicas ou privadas de reconhecida competência, destinados 
a atualizar, aperfeiçoar ou ampliar os conhecimentos e as habilidades profissionais do servidor. 
§ 1º Para os cargos da área de apoio especializado, será aceita como ação ou programa de capacitação a participação em 
congressos e seminários. 
§ 2º Para comprovar a participação em ação ou programa de capacitação custeado com recursos próprios, o servidor 
deverá apresentar o original do certificado expedido pela entidade realizadora do evento ou cópia autenticada. 
§ 3º A participação em cursos de graduação e de pós-graduação não concluídos deverá ser comprovada mediante 
apresentação de declaração de aluno regular, emitida pela entidade de ensino, com o número de horas cursadas. 
Art. 7º A ação ou programa de capacitação deverá guardar estreita correlação com a área de atividade ou especialidade 
do cargo efetivo do servidor, a função comissionada ou cargo em comissão que exerça ou com as atividades de sua 
unidade de lotação. 
§1º A área de capacitação será responsável por atestar, por escrito, a correlação mencionada no caput deste artigo, 
quando a ação ou o programa de capacitação for custeado pelo STF. 
§ 2º Nos casos de ação ou programa de capacitação não custeado pelo STF, o atesto, por escrito, caberá: 
I - à chefia imediata quando houver correlação com as atividades da unidade de lotação; 
II - à chefia da Seção de Seleção de Pessoal, Cargos e Carreiras quando a correlação for com a especialidade do cargo 
efetivo do servidor, a área de atividade ou as atribuições do cargo em comissão e da função comissionada. 
Art. 8º A progressão funcional e a promoção serão formalizadas em ato próprio, que produzirá efeitos financeiros a 
partir do primeiro dia subseqüente à data em que o servidor houver completado o interstício. 
Parágrafo único. O ato a que se refere este artigo será publicado no Boletim de Serviço e registrado no assentamento 
funcional do servidor. 
Art. 9º O interstício para a progressão funcional e para a promoção será computado em períodos corridos de 365 dias, 
sem nenhuma dedução, salvo nos casos de suspensão em virtude das seguintes ausências ao serviço: 
I - suspensão disciplinar não convertida em multa; 
II - licença por motivo de doença em pessoa da família; 
III - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a) por prazo indeterminado, sem remuneração; 
IV - licença para atividade política; 
V - afastamento para servir em organismo internacional; 
VI - licença para trato de interesses particulares; 
VII - licença para desempenho de mandato classista; 
VIII - afastamento para desempenho de mandato eletivo; 
IX - casos de prisão não decorrente de sentença definitiva; 
X - afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal. 
§ 1º Ao final da licença ou do afastamento, a contagem de tempo, para completar o interstício, será reiniciada na data 
em que o servidor retornar ao exercício do cargo. 
§ 2º O afastamento para desempenho de mandato eletivo não suspenderá o interstício, quando, havendo compatibilidade 
de horários, o servidor continuar a exercer as atribuições do cargo efetivo. 
Art. 10. Nos casos de licenças ou afastamentos não mencionados no artigo anterior, serão avaliados os servidores cuja 
ausência não exceder 270 dias do interstício. 
CAPÍTULO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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Art. 11. A avaliação de desempenho é a verificação sistemática e formal da atuação do servidor no exercício das 
atribuições do cargo, mediante critérios próprios e objetivos, e tem por finalidade identificar os servidores aptos à 
progressão funcional e à promoção na carreira. 
§ 1º Além da finalidade prevista no caput, a avaliação de desempenho deverá ser utilizada para: 
I - identificar as potencialidades e as dificuldades, e suas causas, que interferem no desempenho; 
II - detectar necessidades de treinamento e desenvolvimento, com vistas à melhoria do desempenho; 
III - adotar ações que promovam o desempenho satisfatório; 
IV - adequar a lotação do servidor, para compatibilizar suas habilidades com as atividades desenvolvidas na unidade de 
exercício;  
V - subsidiar o planejamento das atividades da unidade de exercício do servidor e da Secretaria de Recursos Humanos - 
SRH. 
§ 2º O servidor cedido será avaliado pelo órgão cessionário, que deverá observar os critérios estabelecidos nesta 
Resolução.  
Art. 12. A avaliação de desempenho compete ao chefe imediato do servidor ou, nos impedimentos deste, ao seu 
substituto legal, denominado avaliador, para os fins previstos nesta Resolução. 
§ 1º A avaliação de servidor que, no período de avaliação, houver trabalhado sob a direção de mais de um chefe será 
formalizada pelo avaliador ao qual esteve subordinado por maior tempo. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, será facultado ao avaliador ouvir outro chefe ao qual o servidor esteve ou está subordinado, 
com a finalidade de obter subsídios para o processo de avaliação.  
Art. 13. Será utilizado como instrumento do processo de avaliação a Ficha de Avaliação de Desempenho, 
disponibilizada pela Secretaria de Recursos Humanos. 
Art. 14. A avaliação de desempenho abrangerá cada período de doze meses de exercício no cargo, durante os quais será 
acompanhada a atuação do servidor em relação aos seguintes fatores de desempenho: 
I - capacidade de iniciativa; 
II - proatividade; 
III - trabalho em equipe; 
IV - comunicação; 
V - atendimento ao usuário; 
VI - autodesenvolvimento; 
VII - conhecimento do trabalho; 
VIII - qualidade do trabalho; 
IX - administração do tempo; 
X - relacionamento interpessoal. 
Parágrafo único. A avaliação de desempenho do servidor será formalizada no décimo segundo mês a contar do mês de 
início do interstício, de acordo com os escores e escala de freqüência constantes do anexo a esta Resolução. 
Art. 15. O resultado da avaliação será expresso por meio de níveis de desempenho, classificados de I a IV, identificados 
pelo enquadramento do total da avaliação, conforme quadro anexo a esta Resolução. 
Parágrafo único. Será apurada pela SRH a soma dos escores obtidos em cada fator. 
Art. 16. O desempenho do servidor será considerado:  
I - insatisfatório, quando situado no nível I; ou 
II - satisfatório, quando situado nos níveis II, III ou IV. 
Art. 17. Quando, em sua avaliação, o servidor apresentar desempenho insatisfatório, caberá à SRH, em articulação com 
o avaliador e com a participação do servidor, elaborar e implementar plano de ação visando à melhoria do desempenho. 
Art. 18. Compete ao avaliador: 
I - orientar os servidores que lhe são subordinados sobre os fatores a serem utilizados para a avaliação de seu 
desempenho;  
II - acompanhar, orientar e avaliar sistematicamente o desempenho do servidor na execução das atividades; 
III - manter o servidor ciente de seu desempenho durante todo o processo de avaliação; 
IV - identificar com o servidor as dificuldades e suas causas detectadas no decorrer do processo de avaliação, buscando 
superá-las; 
V - manter informado o titular da unidade ao qual estiver diretamente subordinado sobre as avaliações de sua 
responsabilidade; 
VI - informar à SRH as necessidades de capacitação do servidor cuja avaliação esteja sob sua responsabilidade; 
VII - justificar a utilização dos escores 3, 2 ou 1, atribuídos em cada fator de avaliação, quando o desempenho do 
servidor for enquadrado no nível I; 
VIII - encaminhar à SRH a Ficha de Avaliação de Desempenho, até o dia cinco do mês em que o servidor completar o 
interstício. 
Art. 19. Compete à SRH: 
I - coordenar e acompanhar as atividades de avaliação de desempenho; 
II - oferecer treinamento e prestar assessoramento aos avaliadores, com vistas à aplicação desta Resolução; 
III - mediar, se necessário, a negociação entre o avaliador e o servidor, em caso de discordância quanto aos escores 
aplicados; 
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IV - aferir, para fins de promoção, o aproveitamento do servidor em ação ou programa de capacitação; 
V - cientificar formalmente o servidor do resultado da avaliação; 
VI - submeter à homologação do Diretor-Geral o resultado da avaliação de desempenho, propondo, quando for o caso, a 
expedição do ato formalizador da progressão funcional ou da promoção. 
CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 
Art. 20. Do resultado da avaliação de desempenho cabe recurso ao Diretor-Geral, no prazo de trinta dias contados da 
data em que o servidor dele tomar ciência. 
§ 1º O Diretor-Geral julgará o recurso, notificará o servidor do resultado e encaminhará a decisão à área de avaliação de 
desempenho funcional no prazo de trinta dias, contados do seu recebimento. 
§ 2º O Diretor-Geral poderá solicitar: 
I - à SRH parecer sobre o processo de avaliação; 
II - às unidades que julgar necessário orientações específicas quanto a situações relevantes ocorridas no decorrer do 
processo de avaliação; 
III - aos avaliadores ou servidores esclarecimentos relacionados às avaliações de desempenho realizadas e ao recurso 
interposto.  
§ 3º Na elaboração das razões do recurso, o servidor deverá ater-se aos fatores componentes da Ficha de Avaliação de 
Desempenho, indicando aqueles que forem objeto de contestação e eventuais falhas ocorridas. 
§ 4º Será indeferido liminarmente o recurso interposto fora do prazo ou que não observar o disposto no parágrafo 
anterior. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 21. Ao servidor que houver cumprido interstício até a data de início da vigência desta Resolução será considerado, 
para efeito de avaliação de desempenho, o resultado obtido na avaliação do estágio probatório. 
Art.22. O servidor que, em decorrência da aprovação em estágio probatório ou da aplicação do disposto no art. 21, for 
reposicionado de padrão, deverá participar de pelo menos um evento de capacitação, independente da carga horária 
definida no art. 5º, inciso II, a cada doze meses e/ou fração igual ou superior a seis meses, no período que lhe restar na 
classe. 
Parágrafo único. Caso o servidor participe de evento de capacitação com carga horária igual ou superior à definida no 
art. 5º, inciso II, ficará dispensado de comprovar a participação em outro evento de capacitação. 
Art. 23. O disposto nesta Resolução não alcança os servidores em estágio probatório, submetidos às regras da 
Resolução nº 200, de 31 de maio de 2000. 
Art. 24. Os prazos previstos nesta Resolução serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não 
haja expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor- Geral. 
Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 288, DE 14 DE ABRIL DE 2004 
 

ESCORES E ESCALA DE FREQÜÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DO SERVIDOR 

ESCORES ESCALA DE FREQUÊNCIA 
5 Sempre 
4 Freqüentemente 
3 Às Vezes 
2 Raramente 
1 Nunca 

 
 
66. RESOLUÇÃO Nº 289, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 19 DE ABRIL DE 2004. (DJU 23.4.2004, Seção 1, 

p. 1). Altera dispositivos da Resolução nº 207, de 18 de agosto de 2000. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 363, I, do 
Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Nível Total da Avaliação  Situação 
I Até 34 pontos  O desempenho está insatisfatório. 
II De 35 a 39 pontos O desempenho está razoável, devendo melhorar em alguns fatores 
III De 40 a 44 pontos O desempenho está bom, podendo ser aprimorado  em alguns fatores 
IV De 45 a 50 pontos O desempenho está ótimo. O servidor está de parabéns! 
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R E S O L V E: 
Art. 1º O artigo 3º da Resolução nº 207, de 18 de agosto de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido de 
parágrafo único: 
“Art. 3º Somente será autorizado o pagamento da prestação de serviço extraordinário para servidor ocupante de cargo 
efetivo e de função comissionada. 
Parágrafo único. É vedado o pagamento de serviço extraordinário a ocupante de cargo em comissão.” 
Art. 2º Fica acrescido ao artigo 5º da Resolução nº 207, de 2000, o § 2º, alterando-se o parágrafo único para § 1º, 
mantida a redação original: 
“§ 2º A prestação de serviço extraordinário nos dias a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a jornada 
diária normal fixada para os dias úteis somada ao limite estabelecido no art. 1º.” 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
67. RESOLUÇÃO Nº 357, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 23 DE MARÇO DE 2004. (DOU 01.4.2004, 

Seção 1, pp. 140-141). Regulamenta, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a 
concessão dos adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, pela prestação de serviço extraordinário, 
bem como do adicional noturno. (*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 25-3-2004, 
seção 1, pág. 160. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2001160426, em sessão de 09 de fevereiro de 2004, resolve: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Os adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, pela prestação de serviço extraordinário e o 
adicional noturno serão concedidos aos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, na 
conformidade desta Resolução. 
CAPÍTULO II 
DOS ADICIONAIS 
SEÇÃO I 
DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
Art. 2º Os servidores públicos federais efetivos, que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, no Conselho ou na Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, têm direito a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.  
§ 1º São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
§ 2º São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos ou eletricidade em condições de risco acentuado. 
§ 3º Habitualidade, para os fins desta Resolução, é a relação constante do servidor, inerente às atribuições do seu cargo, 
com os fatores que ensejam a percepção do adicional. 
§ 4º Cabe à Administração, de ofício, ou mediante requerimento do servidor, solicitar perícia para constatação da 
insalubridade ou periculosidade. 
Art. 3º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro de Trabalho, 
registrados no Ministério do Trabalho.  
Parágrafo único. O laudo pericial deverá indicar: 
I - o local de exercício e o tipo de trabalho realizado; 
II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco; 
III - o grau de agressividade ao homem, especificando: 
a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo; 
b) verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos; 
IV - a classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao local 
ou atividade objeto de exame; 
V - as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos. 
Art. 4º Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos a partir da lotação do servidor no local já 
periciado ou de sua designação para executar atividade já objeto de perícia, observado o disposto no art. 3º. 
Art. 5º O pagamento do adicional somente será efetuado à vista do exercício do servidor e de portaria ou procedimento 
pertinente de concessão da vantagem, bem assim do correspondente laudo pericial, cabendo à unidade de pessoal 
conferir a exatidão desses documentos antes da efetiva autorização da despesa.  
Parágrafo único. Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para fins de percepção dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:  
I - doação de sangue; 
II - alistamento eleitoral; 
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III - casamento; 
IV - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos;  
V - férias; 
VI - participação em programa de treinamento regularmente instituído; 
VII - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VIII - licença: 
a) à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos; 
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. 
Art. 6º O servidor que tiver direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. 
Art. 7º Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados com base nos seguintes percentuais: 
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; 
II - dez por cento, no de periculosidade e no caso de trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas. 
Parágrafo único. Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor, quando 
estiver, exclusivamente, no exercício deste cargo, e com relação aos ocupantes de cargo em comissão ou de função 
comissionada, incidem sobre o vencimento da Classe “C”, Padrão 15 do cargo de Analista Judiciário. 
Art. 8º Será alterado ou suspenso o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, mediante nova perícia, 
quando: 
I - ficar comprovada a redução ou eliminação da insalubridade ou dos riscos; 
II - ocorrer proteção contra os efeitos de insalubridade; 
III - cessar o exercício no trabalho que deu origem ao pagamento do adicional. 
Art. 9º Haverá permanente controle das atividades de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou 
perigosos. 
§ 1º A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais 
previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre ou em serviço não perigoso. 
§ 2º As condições de insalubridade e de periculosidade serão verificados anualmente, ou quando se fizer necessário, 
mediante nova perícia. 
§ 3º Serão adotadas medidas necessárias à redução ou à eliminação da insalubridade e dos riscos, bem assim à proteção 
contra os respectivos efeitos. 
§ 4º verificada qualquer uma das hipóteses enumeradas no § 3º deste artigo, a autoridade competente solicitará que se 
realize nova inspeção. 
Art. 10. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob 
controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na 
legislação própria.  
Parágrafo único. Os servidores de que trata este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses, a 
serem custeados pela Administração. 
Art. 11. Os adicionais de insalubridade e periculosidade não se incorporam aos proventos de aposentadoria. 
SEÇÃO II 
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
Art. 12. O servidor ocupante de cargo efetivo ou função comissionada será remunerado pelo serviço extraordinário 
prestado, o qual só poderá ser autorizado para atender a situações excepcionais e temporárias, devidamente justificadas. 
§ 1º Caberá ao titular da unidade interessada apresentar justificativa da necessidade do serviço extraordinário, 
acompanhada da relação nominal dos servidores que o executarão, sob pena de indeferimento.  
§ 2º A proposta de serviço extraordinário, deverá ser encaminhada pelo titular da unidade ao Setor de Recursos 
Humanos, para análise, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de início da realização do 
serviço, salvo a impossibilidade de observância desse prazo. 
§ 3º A autorização de que trata o § 1º deste artigo estará condicionada à disponibilidade orçamentária. 
Art. 13. O serviço extraordinário será autorizado pelo Secretário-Geral, no Conselho da Justiça Federal; Presidente ou 
Diretor-Geral, nos Tribunais Regionais Federais; Diretor do Foro ou Diretor da Secretaria Administrativa ou Diretor da 
Secretaria-Geral, nas Seções Judiciárias, aos quais competem reconhecer a necessidade de sua prestação e a situação 
excepcional e temporária de que trata o art. 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Art. 14. A base de cálculo do adicional de horas extras será a remuneração mensal do servidor, excluídos o adicional de 
férias e a gratificação natalina. 
Art. 15. Será considerado como serviço extraordinário aquele que exceder a jornada de trabalho estabelecida pelo órgão, 
ressalvado o horário especial. 
§ 1º A prestação do serviço extraordinário não poderá exceder 2 (duas) horas diárias nos dias úteis, 44 (quarenta e 
quatro) mensais e 134 (cento e trinta e quatro) anuais.  
§ 2º Nos Juizados Especiais Federais, o limite anual de que trata o §1º deste artigo poderá ser ultrapassado, em caráter 
excepcional, mediante autorização do Presidente do respectivo Tribunal, exclusivamente na hipótese do inciso IV do 
art.17.  
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Art. 16. O valor da hora extraordinária será calculado dividindo-se a remuneração mensal do servidor pelo resultado da 
multiplicação do número de horas da jornada diária por trinta, com os seguintes acréscimos: 
a) - cinqüenta por cento, em se tratando de hora extraordinária em dias úteis ou aos sábados. 
b) - cem por cento, no caso de hora extraordinária prestada em domingos e feriados. 
Art. 17. A prestação de serviço extraordinário aos sábados, domingos e feriados, somente será admitida nos seguintes 
casos:  
I - para realização de atividades essenciais que não possam ser exercidas em dias úteis; 
II - para eventos que ocorram nesses dias, desde que seja impossível adotar escala de revezamento ou realizar a devida 
compensação;  
III - quando ocorrerem situações que requeiram reparos inadiáveis e imediato atendimento e sejam decorrentes de fatos 
supervenientes; 
IV - para colocação em dia de tarefas específicas mediante plano de esforço concentrado aprovado pelas autoridades 
referidas no art. 13. 
§ 1º Nas situações enquadradas nos incisos I e II deste artigo, a proposta deverá conter, ainda, data e horário da 
prestação dos serviços, bem como as tarefas a serem executadas pelo servidor. 
§ 2º A prestação de serviço extraordinário nos dias a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a jornada 
diária normal fixada para os dias úteis somada ao limite diário estabelecido no § 1º do art. 15. 
Art. 18. O servidor somente poderá prestar serviço extraordinário na unidade em que estiver lotado. 
Parágrafo único. Para colocação em dia de tarefas específicas e mediante plano de esforço concentrado, o servidor 
poderá, excepcionalmente, realizar serviço extraordinário em outra unidade, desde que haja concordância de sua chefia 
imediata. 
Art. 19. A ficha individual de freqüência de serviço extraordinário (Anexo I), devidamente preenchida, atestada pela 
chefia imediata do servidor e pelo titular da unidade interessada deverá ser encaminhada à Unidade de Recursos 
Humanos até o 2º dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. 
Art. 20. É defeso o pagamento de serviço extraordinário a quem exerça cargo em comissão. 
SEÇÃO III 
DO ADICIONAL NOTURNO 
Art. 21. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas 
do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta 
e dois minutos e trinta segundos. 
§ 1º Para os efeitos de que trata o caput deste artigo considerar-se-ão as frações de hora. 
§ 2º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista 
no art. 16 desta Resolução. 
§ 3º Os servidores que trabalham em sistema de revezamento terão direito ao adicional de que trata este artigo. 
Art. 22. Não será permitido o pagamento de adicional noturno a servidor que exerça cargo em comissão ou função 
comissionada. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 23. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Justiça Federal. 
Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 25. Revogam-se as Resoluções de nºs 232, de 20 de março de 2001, e 279, de 11 de outubro de 2002. 
Ministro NILSON NAVES 
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68. RESOLUÇÃO Nº 358, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 29 DE MARÇO DE 2004. (DOU 01.4.2004, 

Seção 1, p. 142). Dispõe sobre o pagamento da indenização de transporte de que trata o art. 15 da Lei nº 9.289, de 4 de 
julho de 1996, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e regimentais e tendo 
em vista o decidido no Processo nº 2002160075, em sessão de 15 de dezembro de 2003, resolve: 
Art. 1º A indenização de transporte, de que trata o art. 15 da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, fica estabelecida no 
valor de R$1.344,97 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), observada a proporcionalidade 
especificada no seu art. 2º. 
Parágrafo único. Considera-se serviço externo, para efeito desta Resolução, as atividades exercidas, no cumprimento de 
diligências para quais tenha sido designado, fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções 
Judiciárias em que o servidor estiver lotado. 
Art. 2º Somente fará jus à indenização de transporte no seu valor integral o servidor que, no mês, haja efetivamente 
realizado serviço externo durante, pelo menos, vinte dias.  
Parágrafo único. Ao servidor que, no mês, executar serviço externo em número de dias inferior ao previsto no caput 
deste artigo, a indenização de transporte será devida à razão de um vinte avos do seu valor integral por dia de efetiva 
realização daqueles serviços.  
Art. 3º A prestação de serviços externos será atestada pelo titular da unidade em que estiver lotado o servidor, e o 
pagamento da indenização de transporte será feito no mês seguinte ao da execução do serviço. 
Parágrafo único. Não poderão ser computados como de exercício, para os fins deste artigo, os dias ou os períodos em 
que o servidor se afastar em razão de férias, licença ou qualquer outro motivo, ainda que considerados em lei como de 
efetivo exercício.  
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Art. 4º Aos servidores que fizerem jus à indenização de transporte fica vedada a concessão de suprimento de fundos 
para tal finalidade, bem como a utilização de veículo oficial. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 
2005. 
Art. 6º Revoga-se o art. 1º da Resolução nº 266, de 26 de junho de 2002, e demais disposições em contrário. 
Ministro NILSON NAVES 
 
69. RESOLUÇÃO Nº 359, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 29 DE MARÇO DE 2004. (DOU 05.4.2004, 

Seção 1, pp. 236-238 ). Estabelece a política de gestão das ações judiciais transitadas em julgado e arquivadas na Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2003160770, em sessão de 4 de março de 2004, e  
Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 216, § 2º, dispõe que cabe à administração pública a 
gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem; 
Considerando a Lei nº 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e, em seu art. 20, 
define a competência e o dever inerentes aos órgãos do Poder Judiciário Federal de proceder à gestão de documentos 
produzidos em razão do exercício de suas funções; 
Considerando a necessidade de preservar as ações judiciais transitadas em julgado de interesse para o patrimônio 
histórico e cultural da nação, conforme art. 62 da Lei nº 9.605/98; 
Considerando o art. 166 do CPC, que define os procedimentos para a autuação processual;  
Considerando os elevados custos alocados pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus na construção ou aluguel de 
prédios para o armazenamento de ações judiciais transitadas em julgado, bem como a impossibilidade de os arquivos 
acondicionarem adequadamente o volume de processos julgados, de modo que eles não se deteriorem; 
Considerando que a guarda e a eliminação de documentos, entre os quais as ações judiciais transitadas em julgado, 
exigem uma análise criteriosa para sua realização, garantindo a preservação de direitos; 
Considerando a competência do Conselho da Justiça Federal em estabelecer normas gerais de procedimentos 
administrativos e atividades auxiliares comuns que necessitem de uniformização na Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus (Lei nº 8.472/92), resolve: 
Art. 1º Definir a política de gestão das ações judiciais transitadas em julgado e arquivadas, no âmbito da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, para fins de guarda e eliminação. 
Art. 2º Determinar que são de guarda permanente as ações criminais, as ações coletivas, as ações condenatórias sem 
execução e as inominadas que versem sobre Direito Ambiental, desapropriações, privatizações, direitos indígenas, 
direitos humanos, tratados internacionais, e as que constituírem precedentes de súmulas. 
§ 1º Também são consideradas de guarda permanente as ações pertencentes ao período de 1890 a 1973. 
§ 2º O inteiro teor de sentenças, acórdãos e despachos terminativos são documentos de guarda permanente e devem ser 
recolhidos imediatamente após sua publicação às unidades arquivísticas, que serão responsáveis por sua gestão. 
Art. 3º Instituir a Tabela de Temporalidade das Ações Transitadas em Julgado da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus (anexo I). 
Art. 4º Autorizar, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a eliminação das ações judiciais transitadas 
em julgado e definitivamente arquivadas, de acordo com os critérios determinados nesta resolução, obedecendo ao fluxo 
do anexo II. 
Parágrafo único. Com exceção das ações judiciais transitadas em julgado definidas como de guarda permanente, será 
preservada uma amostra representativa do universo dos julgados, obtida com base em fórmula estatística definida no 
anexo III. 
Art. 5º Facultar ao magistrado a formulação de proposta fundamentada de guarda definitiva de processo em que atue. 
Art. 6º Estabelecer que a eliminação de ações judiciais transitadas em julgado será precedida por publicação de Edital 
de Eliminação, contendo o nome das partes e o número do processo, suas respectivas datas de distribuição e de 
arquivamento definitivo, publicado com antecedência de 45 dias da data prevista para a efetiva eliminação. 
Parágrafo único. As partes interessadas nos processos a serem eliminados poderão, a suas expensas, requisitar os autos 
para guarda particular, por meio de petição ao diretor da unidade administrativa à qual o Arquivo esteja vinculado. 
Art. 7º Determinar que os recursos que formarem autos e os embargos à execução não podem ser eliminados 
separadamente, devendo ser remetidos à origem, seguindo a destinação do feito principal.  
Art. 8º Definir que os precatórios não são documentos de guarda permanente e, por se tratarem de exercício de função 
materialmente administrativa, conforme o art. 730 do CPC, seu prazo de guarda é regulamentado pela Resolução nº 
217/99 CJF, que disciplina o Programa de Gestão de Documentos da Administração Judiciária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus.  
Art. 9º A eliminação das ações judiciais transitadas em julgado realizar-se-á observando critérios de preservação 
ambiental, a qual será levada a efeito, preferencialmente, por meio da reciclagem do material descartado. 
Art. 10. Às Comissões Permanentes de Avaliação Documental nos Tribunais Regionais Federais e aos Grupos 
Permanentes de Avaliação de Documentos nas Seções Judiciárias, instituídos pelos arts. 4º e 5º da Resolução nº 217/99, 
compete: 
I - coordenar a aplicação dos procedimentos estabelecidos por esta Resolução; 
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II - proceder à avaliação casuística dos processos definidos como passíveis de eliminação, com vista a selecionar 
aqueles que pela sua peculiaridade devem ser preservados permanentemente para composição da memória institucional; 
III - analisar a proposta de guarda definitiva feita por magistrado e pronunciar-se acerca do seu acolhimento. 
Art. 11. Compete às unidades arquivísticas da Justiça Federal de primeiro e segundo graus facultar aos solicitantes o 
desarquivamento e a carga das ações judiciais transitadas em julgado, bem como autenticar cópias de peças das 
mesmas.  
§ 1° Excluem-se desta competência aquelas ações judiciais transitadas em julgado cujo acesso esteja limitado pela 
legislação nacional. 
§ 2° Pedidos relativos a desentranhamento de documentos e emissão de certidões são de competência exclusiva das 
Secretarias de Varas ou Turmas. 
Art. 12. A Comissão Técnica Interdisciplinar para Gestão de Documentos da Justiça Federal, instituída pela Portaria nº 
159/98 do Conselho da Justiça Federal elaborará manual específico com orientações para a aplicabilidade das normas 
previstas nesta Resolução e ministrará treinamentos a servidores envolvidos no processo de seleção. 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
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Anexo III 
Plano para a seleção de amostras representativas de ações judiciais 
1 Considerações gerais 
No presente anexo, foi elaborado um estudo estatístico para representar o universo das ações judiciais transitadas em 
julgado e não definidas como de guarda permanente, com base em técnica de amostragem estratificada para a seleção de 
amostras representativas.  
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Essa técnica consiste em dividir o universo de processos de tamanho igual a “N” unidades em subpopulações (estratos) 
constituídas de N1, N2,..., NL unidades, respectivamente, tal que não haja superposição e, juntas, totalizem a população 
de tamanho N. 
No estudo de amostragem, para se obter uma amostra estimada precisa da população, deve-se observar prioritariamente 
a sua heterogeneidade. Tendo em vista os diferenciados tipos de processos arquivados, optou-se por dividi-los em 
classes onde cada uma representará um estrato, com a finalidade de buscar uma maior homogeneidade da população. 
As subpopulações, denominadas “estratos”, devem ter os valores Nh conhecidos, pois dentro de cada estrato, 
separadamente, será selecionada uma determinada amostra. A grandeza amostral para a população corresponderá a 
n=n1+n2+n3,...,n4. 
O tamanho da amostra será determinado a partir das estimativas da média e da variância da população. Estas mostram 
que a precisão da amostra estratificada para dado estrato depende de “ni” cujo resultado pode ser encontrado por meio 
da técnica de alocação proporcional. (Sukhatme, 1970). 
2 Justificativa para a escolha deste Plano Amostral 
Neste estudo, a amostragem estratificada é recomendável em decorrência da heterogeneidade entre as classes de 
processos, com referência ao tempo que cada classe tramita na Justiça Federal. Assim, a estratificação pode propiciar 
amostras que representem melhor o universo em estudo. 
Para obtenção de uma amostra aleatória consistente e com baixa correlação entre os estratos, foi necessário trabalhar 
com uma variável resposta comum a todas as classes de processos e isenta de juízo de valor. A maioria dos processos na 
Justiça Federal é constituída por questões repetitivas (comuns), por isso, a amostra deve representar essa característica e 
não qualificar o mérito ou o ineditismo de uma determinada questão. Não é porque um processo é complexo ou inédito 
que ele deve ser, a priori, selecionado para fins de amostragem. Esses critérios qualitativos são relevantes e deverão ser 
considerados para a seleção final a ser feita pela comissão permanente de avaliação e pelo grupo de avaliação de 
documentos de cada instituição da Justiça Federal. 
3 Do Plano Amostral – AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA 
Com o intuito de selecionar para cada Seção Judiciária uma amostra representativa de processos, cada seção deverá ser 
dividida em estratos de acordo com as classes processuais. Assim, tendo como referência o tempo de tramitação de cada 
processo até o momento do arquivamento, pode-se gerar as estatísticas necessárias para determinação da grandeza 
amostral. 
3.1 Valores populacionais e estimadores por estrato 
Para o dimensionamento do tamanho da amostra por Seção Judiciária (n) e por classe processual (nh) deve-se, 
primeiramente, conhecer as estatísticas por estrato e as estatísticas globais (considerados os estratos conjuntamente), 
tendo em vista que estas permitirão avaliar a consistência da amostra retirada. Feito esse estudo, pode-se, mediante o 
princípio da alocação proporcional, calcular a amostra. 
Diante de notações incomuns, tem-se a seguir a caracterização de cada uma delas: 
N = número total de processos na Seção Judiciária; 
Nh = número de processos em que o h-ésimo estrato foi dividido; 
n = número de processos amostrados, considerando-se todos os estratos; 
nh = número de processos amostrados a serem medidos no h-ésimo estrato; 
xih = valor observado da variável resposta (tempo de tramitação do processo até o seu arquivamento) referente a i-ésima 
unidade de amostra no h-ésimo estrato; 
Wh = Nh/ N = peso do h-ésimo estrato; 
nh/Nh = fator de amostragem no h-ésimo estrato; 
Nh/nh = fator de expansão no h-ésimo estrato; 
L = número de estratos (cada estrato corresponde a uma classe de processo). 
A formulação da análise estatística a ser apresentada refere-se à aplicação em cada estrato da amostra simples ao acaso. 
Logo, para cada estrato, tendo em vista o “n” encontrado, será tomada uma amostra de processos com o auxílio da 
tabela de números aleatórios. Após a seleção, serão calculados os estimadores amostrais e populacionais, com o 
objetivo de demonstrar o grau de precisão da grandeza amostral encontrada. 
3.1.1 Valores estimados por estrato 
Este conjunto de fórmulas permitirá encontrar os valores amostrais estimados de cada estrato como forma de avaliar a 
precisão da amostra retirada: 
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3.1.2 Valores estimados considerando-se conjuntamente todos os estratos 
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4 Dimensionamento da Amostra  
 

 
 
Este valor de “n” encontrado corresponde à amostra de processos de toda a Seção Judiciária. Porém, para se encontrar o 
valor da amostra de cada classe de processos “nh”, basta utilizar o princípio da alocação proporcional. 
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70. RESOLUÇÃO Nº 360, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 30 DE MARÇO DE 2004. (DOU 05.4.2004, 

Seção 1, p. 238). Altera dispositivo da Resolução nº 260, de 23 de abril de 2002, que regulamenta a averbação de tempo 
de serviço dos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2003162292, em sessão de 26 de março de 2004, resolve:  
Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 260/2002, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 7º ................................................................................................................................................................................... 
XII - será averbado o tempo de serviço prestado às sociedades de economia mista e empresas públicas federais desde 
que o servidor tenha ingressado no regime estatutário entre 12/12/90 e 10/12/97, observadas as regras estabelecidas nos 
incisos V, VI, alíneas a e b, e VII deste artigo.” (NR) 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
 
71. RESOLUÇÃO Nº 361, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 30 DE MARÇO DE 2004. (DOU 07.4.2004, 

Seção 1, p. 219). Altera a Resolução nº 281, de 15 de outubro de 2002, que dispõe sobre o pagamento de honorários de 
defensores dativos, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2001160549, em sessão de 26 de março de 2004, resolve:  
Art. 1º Nos Juizados Especiais Federais a remuneração dos defensores e peritos observará o disposto na Tabela IV 
constante do anexo à Resolução nº 281, da qual ficam suprimidos os valores mínimos. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
  
72. RESOLUÇÃO Nº 362, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 30 DE MARÇO DE 2004. (DOU 05.4.2004, 

Seção 1, p. 238 ). Regulamenta os procedimentos de auditoria do Conselho da Justiça Federal.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e considerando a 
missão constitucional do Conselho da Justiça Federal, ao qual compete, conforme o parágrafo único do art. 105 da 
Constituição Federal e a Lei nº 8.472, de 14 de outubro de 1992, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus;  
Considerando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e 
Considerando o decidido no Processo nº 2004160785, em sessão de 26 de março de 2004, resolve: 
Art. 1º Os procedimentos para julgamento pelo Conselho da Justiça Federal dos Relatórios de Auditoria elaborados pela 
Unidade Central de Controle Interno sobre a gestão orçamentária e administrativa dos Órgãos da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus e do Conselho da Justiça Federal obedecerão aos termos desta Resolução. 
Parágrafo único. A competência descrita no caput abrangerá os Relatórios de Auditoria quando versar sobre a gestão 
dos órgãos em recursos humanos, orçamento, administração financeira, informação, controle interno e informática, 
além de outras atividades administrativas auxiliares comuns que necessitem de coordenação central. 
Art. 2º Os Relatórios Parciais das Auditorias realizadas pelo Conselho da Justiça Federal serão encaminhados, por 
intermédio das unidades de Controle Interno dos Tribunais Regionais Federais, aos gestores para manifestação prévia. 
Parágrafo único. As respostas apresentadas serão consideradas na elaboração dos respectivos Relatórios Finais das 
Auditorias. 
Art. 3º Os Relatórios Finais de Auditoria do Conselho da Justiça Federal serão acompanhados de propostas de medidas 
saneadoras das irregularidades e impropriedades, denominadas “Proposições de Auditoria”, que serão encaminhadas ao 
Colegiado para conhecimento e deliberação. 
Art. 4º Quando a “Proposição de Auditoria” for pelo saneamento de impropriedades ou irregularidades indicando 
beneficiários pessoas físicas, o Conselho da Justiça Federal intimará o interessado para a apresentação de defesa no 
prazo de quinze dias, a contar da data de ciência da notificação ou da publicação oficial, na hipótese do § 2º do art. 6º 
desta Resolução. 
§ 1º As intimações e as comunicações serão efetivadas por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 
respectiva região, por solicitação do Relator do julgamento dos Relatórios Finais de Auditorias. 
§ 2º Se, por proposta do Relator do Processo e, motivado por interesse público, houver deliberação do Colegiado em 
solicitar a defesa do interessado em caráter sigiloso, poderá este encaminhar a sua defesa diretamente ao Relator do 
Processo no Conselho da Justiça Federal, valendo a data de protocolo neste Órgão. 
Art. 5º O interessado poderá oferecer defesa nas seguintes hipóteses:  
I - quando a “Proposição de Auditoria” acarretar sustação ou modificação de pagamento de parcela remuneratória, 
vantagem pessoal ou reposição de valor ao erário por parte de magistrados, servidores ou pensionistas; 
II - quando houver a individualização de responsabilidades pela gestão do órgão, da pessoa física que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou aqueles em que a União responda, ou que, em nome 
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desta assuma obrigações de natureza pecuniária com recursos do orçamento do Conselho da Justiça Federal ou da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus; 
III - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; e 
IV - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, até o limite do patrimônio transferido, 
nos termos do inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal.  
§ 1º A defesa do interessado será dirigida ao Relator do Processo e protocolado em qualquer Vara Federal, se esta for 
localizada no interior, ou na sede da Seção Judiciária ou do Tribunal Regional Federal, ou ainda do Conselho da Justiça 
Federal, se o interessado for vinculado a esses órgãos, observada a data do protocolo no Órgão recebedor da defesa.  
§ 2º A defesa do interessado será encaminhada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, ou o seu substituto legal, se o 
interessado for veiculado a Seção Judiciária, ao Relator do Processo no Conselho da Justiça Federal por intermédio do 
Presidente do Tribunal Regional Federal da respectiva Região. 
§ 3º Caso o interessado for vinculado a Tribunal Regional Federal caberá ao Presidente deste encaminhar a defesa ao 
Relator do Processo no Conselho da Justiça Federal. 
Art. 6º A intimação ao interessado deverá conter 
I - dados de identificação funcional do magistrado, servidor ou o nome do responsável enquadrado nos incisos II, III, IV 
e V do artigo 5º desta Resolução, e do órgão da Justiça Federal vinculado; 
II - descrição da finalidade; 
III - justificativa legal para a sustação ou modificação do pagamento de parcela remuneratória, vantagem pessoal ou 
reposição de valor ao erário por parte de magistrados, servidores ou pensionistas; 
IV - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
V - a informação de que está submetido aos direitos e deveres constantes dos arts. 3º e 4º da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 
VI - o direito de apresentação de defesa no prazo de quinze dias, a contar da data de ciência da notificação; 
VII - a deliberação, se for o caso, do Colegiado do caráter sigiloso no oferecimento da defesa; 
VIII - a menção de submissão dos procedimentos de julgamento do Relatório Final de Auditoria a esta Resolução; e 
IX - informação da continuidade do processo independentemente de sua manifestação. 
§ 1º A intimação deverá ser efetuada via postal com aviso de recebimento, por telegrama, ou outro maio que assegure a 
certeza da ciência do interessado. 
§ 2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada 
por meio de publicação oficial 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a publicação da inimação conterá as informações constantes dos incisos deste 
artigo. 
§ 4º As intimações serão nulas quando feitas sem observância destas prescrições, no entanto, a ciência inequívoca do 
interessado supre sua falta ou irregularidade. 
Art. 7º Na situação descrita no caput do artigo 4º desta Resolução, o Conselho da Justiça Federal comunicará também 
ao órgão de vinculação do interessado, que, em igual prazo, deverá pronunciar-se, de maneira conclusiva, sobre a 
proposição de Auditoria em questão.  
Parágrafo único. A comunicação ao órgão para pronunciamento conterá os dados constantes do art. 6º, referente aos 
incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII. 
Art. 8º A Secretaria de Controle Interno do Conselho da Justiça Federal franqueará o acesso e encaminhará todos os 
documentos e informações necessárias ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.784, de 1999. 
Art. 9º O interessado poderá fazer-se representar por procurador legalmente constituído com poderes específicos para os 
atos necessários. 
Parágrafo único. Na hipótese da impropriedade ou irregularidade constante do inciso I, do art. 5º, desta Resolução, a 
defesa dos interessados poderá ser realizada por entidade de representação coletiva ou de classe em nome de seus 
associados, desde que pelo menos um destes seja interessado na causa. 
Art. 10. O Conselho da Justiça Federal julgará o Relatório Final de Auditoria contendo as “Proposições de Auditoria” 
após o oferecimento da defesa, e, se for o caso, das alegações finais ou juntada de novos documentos pelos interessados 
ou pelos órgãos auditados. 
Art. 11. O Conselho da Justiça Federal dará ciência aos interessados e comunicará ao Juiz Federal Diretor do Foro e ao 
Presidente do Tribunal Regional Federal da respectiva região da Decisão proferida. 
Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 4º, o caráter sigiloso finda-se com a Decisão do Conselho da Justiça 
Federal. 
Art. 12. Na hipótese do inciso I, do art. 5º, o Presidente do Tribunal Regional Federal, no prazo de trinta dias, 
comunicará ao Presidente do Conselho da Justiça Federal as providências tomadas em função do julgamento do 
“Relatório Final de Auditoria”. Nas hipóteses que tratam os incisos II, III e IV do aludido artigo, o Conselho da Justiça 
Federal, na própria Sessão de julgamento, assinará o prazo de quinze dias para o interessado providenciar a reposição 
do valor devido ou, se for o caso, a sua autorização para o desconto em folha de pagamento, na forma do art. 46 da Lei 
nº 8.112/1990, sob pena de imediata inscrição do débito em dívida ativa da União. 
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Justiça Federal. 
Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
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73. RESOLUÇÃO Nº 365, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 2 DE ABRIL DE 2004. (DOU 13.4.2004, Seção 

1, pp. 133-134 ). Regulamenta o afastamento de servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus para curso de formação no âmbito da administração pública federal. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 14 da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, e tendo em vista o decidido no Processo nº 2003160722, em 
sessão de 04 de março de 2004, resolve: 
Art. 1º São regulados por esta Resolução os procedimentos referentes ao afastamento dos servidores ocupantes de cargo 
efetivo do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus para a realização de curso de 
formação para preenchimento de cargo no âmbito da administração pública federal.  
Parágrafo único. O servidor em estágio probatório poderá usufruir do afastamento previsto nesta Resolução. 
Art. 2º Os servidores aprovados preliminarmente em concurso público para provimento de cargos na administração 
pública federal poderão afastar-se para participar do curso de formação, optando:  
I - por cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo, a título de auxílio 
financeiro, pago pelo órgão provedor desse cargo; ou 
II - pelo vencimento e vantagens de seu cargo efetivo, pago pelo órgão da Justiça Federal ao qual se vincula, situação 
em que deverá comprovar, através de documento emitido pelo órgão promotor do evento, ao final do curso, que não 
percebeu o auxílio a que se refere o inciso anterior. 
Parágrafo único. Mensalmente, a instituição de origem solicitará à instituição promotora do curso comprovante de 
freqüência do servidor. 
Art. 3º Serão competentes para conceder o afastamento de que trata esta Resolução, no âmbito de suas respectivas 
competências:  
I - os Presidentes do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais; 
II - os Juízes Federais Diretores de Foro das Seções Judiciárias. 
§ 1º A competência estabelecida no caput deste artigo poderá ser delegada no âmbito dos órgãos de que trata esta 
Resolução. 
§ 2º Os pedidos de afastamento deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 
I - nome do servidor; 
II - cargo e função que ocupa; 
III - o cargo ao qual concorre e respectiva instituição; 
IV - as datas de início e de fim do curso; e 
V - opção de remuneração (art. 2º). 
§ 3º Os requisitos previstos nos incisos III e IV do § 2º deverão ser comprovados por cópia do edital de convocação 
para o curso de formação ou por documento emitido pelo órgão provedor do cargo. 
§ 4º Os servidores requisitados deverão requerer o afastamento para participar do curso de formação no órgão de origem 
e no cessionário. 
Art. 4º Estando o pedido de acordo com os termos desta Resolução, a administração não poderá negar o afastamento. 
Art. 5º O tempo destinado ao cumprimento do curso de formação será assim considerado no órgão de origem do 
servidor: 
I - não será computado para fins de estágio probatório, estabilidade, promoção e progressão; e 
II - será computado para fins de aposentadoria e disponibilidade se comprovado recolhimento de contribuição 
previdenciária durante o período. 
§ 1º Caso o servidor opte pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo, o órgão da Justiça Federal 
a que se vincula deverá proceder aos respectivos descontos previdenciários. 
§ 2º Na hipótese do inciso I do art. 2º, o órgão de origem oficiará ao órgão provedor do cargo solicitando o desconto 
para o Plano de Seguridade Social do servidor. 
Art. 6º A retribuição devida pela participação em programa de formação será paga desde a data de início do curso até o 
fim deste. 
Parágrafo único. Na hipótese do art. 2º, II, não integram a retribuição paga pela Justiça Federal o auxílio-transporte e a 
remuneração da função comissionada ou do cargo em comissão que eventualmente ocupe o servidor. 
Art. 7º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
 
74. RESOLUÇÃO Nº 368, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 22 DE ABRIL DE 2004. (DOU 26.4.2004, Seção 

1, p. 70 ). Dispõe sobre a suspensão, apenas no Conselho da Justiça Federal, dos efeitos da Resolução nº 289, de 18 de 
outubro de 2002. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais, 
Considerando que compete ao Conselho da Justiça Federal a supervisão orçamentária e administrativa da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, nos termos da Lei nº 8.472, de 14 de outubro de 1992; 
Considerando que as atividades do Conselho da Justiça Federal são de natureza predominantemente administrativas; 
Resolve, ad referendum: 
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Art. 1º Ficam suspensos, apenas no Conselho da Justiça Federal, os efeitos da Resolução nº 289, de 18 de outubro de 
2002, pelo prazo de noventa dias, até a edição de resolução sobre a reestruturação dos cargos da Secretaria do Conselho 
da Justiça Federal. 
Art. 2º Findo o prazo referido no artigo anterior sem que o Conselho da Justiça Federal aprove a nova reestruturação, 
voltará a vigorar, automaticamente, a Resolução nº 289/2002, cessando os efeitos das nomeações realizadas nesse 
período. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
75. RESOLUÇÃO Nº 371, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 29 DE ABRIL DE 2004. (DOU 30.4.2004, Seção 

1, p. 140). Dispõe sobre os procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias no exercício de 2004, no 
âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o 
constante no Processo nº 2004160790, bem como a autorização prevista no § 1º do art. 64 da Lei nº 10.707, de 30 de 
julho de 2003, e disposições da Portaria SOF/MP nº 2, de 27 de janeiro de 2004, ad referendum, resolve: 
Art. 1º A abertura dos créditos suplementares autorizados no art. 4º da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, será 
regida no corrente exercício financeiro pelos procedimentos estabelecidos pela Portaria SOF/MP nº 2 e o contido na 
presente Resolução.  
Art. 2º As solicitações de alterações orçamentárias terão início nas Unidades Gestoras interessadas e obedecerão aos 
seguintes procedimentos: 
I - As Seções Judiciárias encaminharão suas solicitações aos respectivos Tribunais Regionais Federais para análise e 
consolidação; 
II - Os Tribunais Regionais Federais encaminharão, de acordo com a “Tabela de Tipos de Alterações Orçamentária” 
constante do Anexo da Portaria SOF/MP nº 2, suas solicitações de créditos adicionais, bem como as de suas unidades 
jurisdicionadas, após análise e consolidação das informações, à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do 
Conselho da Justiça Federal; 
III - A Secretaria de Administração deste Conselho encaminhará as solicitações, também, de acordo com a Tabela de 
Tipos de Alterações Orçamentárias constante do Anexo da Portaria SOF/MP nº 2, à Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças deste Conselho.  
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal, após 
recebimento das informações, procederá a uma avaliação global da necessidade dos créditos solicitados. 
Art. 3º Os prazos para encaminhamento das solicitações de créditos adicionais à Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Finanças do Conselho da Justiça Federal são os seguintes: 
I - até 31 de março; 
II - até 31 de agosto; 
III - até 29 de outubro; e 
IV - até 26 de novembro; 
Art. 4º As solicitações de alterações orçamentárias serão efetuadas por categoria de programação em seu menor nível, 
na forma definida no art. 6º, § 2º, da Lei nº 10.707 (LDO - 2004), especificando, para cada uma, a esfera orçamentária, 
o grupo de natureza de despesa, a fonte de recursos e a modalidade de aplicação.  
Art. 5º A cada solicitação de crédito suplementar deverão, obrigatoriamente, caso existam, ser informadas as metas dos 
respectivos subtítulos objeto do crédito suplementar. 
Art. 6º As solicitações orçamentárias deverão atender à forma e ao detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual 
e conter exposições circunstanciadas que as justifiquem, conforme estabelecido no art. 12 da Portaria SOF/MP nº 04 de 
17.03.2004. 
Art. 7º As solicitações de alterações orçamentárias dependentes de autorização legislativa, bem como a reabertura de 
créditos especiais, deverão ser acompanhadas das exposições de que trata o art. 12 da Portaria SOF/MP nº 04, de 
17.03.2004 e obedecerão aos  seguintes prazos: 
I - reabertura de créditos especiais: até 31 de março; 
II - créditos dependentes de autorização legislativa: até 31 de março e até 31 de agosto. 
Art. 8º As solicitações de alterações orçamentárias que objetivem o pagamento de precatórios obedecerão aos prazos 
previstos nos arts. 3º e 7º da presente Resolução e deverão ser acompanhadas das exposições de que trata o art. 12 da 
Portaria SOF/MP nº 04, de 17.03.2004. 
Art. 9º A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal disporá de até quinze dias 
úteis para a análise e consolidação das solicitações de créditos suplementares de que trata o art. 1º desta Resolução. 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
76. RESOLUÇÃO Nº 383, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

29.4.2004, Seção 1, p. 84). Altera o anexo III da Resolução nº 329, de 1º de julho de 2003, que disciplina o pagamento do 
Abono Salarial referente ao exercício de 2003/2004. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.192 71

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 O cronograma de previsão de desembolso - Anexo III, da Resolução nº 329/2003, passa a vigorar com os 
seguintes valores: 
ANEXO - III 
CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO 
ABONO SALARIAL PIS/PASEP - 2003/2004 

 
 
I - Os valores estimados para pagamentos posteriores a 01/10/2003, estarão condicionados à disponibilidade  
orçamentária.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
77. RESOLUÇÃO Nº 384, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

29.4.2004, Seção 1, p. 84). Altera as Resoluções nº 273 e nº 274, ambas de 21 de novembro de 2001, estabelecendo novas 
condições para aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no âmbito do Programa de Geração 
de Emprego e Renda na Indústria da Construção Civil - FAT HABITAÇÃO 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVII, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, com o objetivo de aperfeiçoar o Programa de 
Geração de Emprego e Renda na Indústria da Construção Civil - FAT HABITAÇÃO e incrementar a aplicação de 
recursos no mesmo, resolve: 
Art. 1º Alterar o caput do art. 2º da Resolução nº 273/2001 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º A linha de crédito para Aquisição de Imóvel Residencial na Planta tem por objetivo viabilizar financiamentos 
de imóveis, previamente à produção ou em fase de construção, em empreendimento coletivo, diretamente ao 
beneficiário final, pessoa física, ou ao construtor/empreendedor, pessoa jurídica, com a prerrogativa de comercialização 
das unidades habitacionais para beneficiário final adquirente, pessoa física, de unidade comercializada. (...)”. 
Art. 2º Incluir os §§ 3º e 4º no art 1º da Resolução nº 274/2001, alterando os seus §§ 1º e 2º que passam a vigorar com 
as seguintes redações: 
“Art. 1º (...) 
§ 1° (...) 
b) as demais parcelas, no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) cada, poderão ser liberadas 
quando o saldo dos recursos depositados na CAIXA, ainda não destinados aos tomadores dos financiamentos, for 
inferior a 5% do valor referido no caput deste artigo. 
§ 2º Na destinação do valor de R$ 1,0 bilhão de que trata o caput deste artigo, observar-se-á, os seguintes limites 
mínimos: 
I - 25% para a linha de aquisição de imóvel residencial na planta; 
II - 30% para a linha de construção individual de imóvel residencial; 
III - 30% para a linha de aquisição de imóvel residencial novo; e 
IV - 15% para a linha de aquisição de imóvel residencial usado. 
§ 3º Os retornos dos financiamentos realizados poderão ser destinados a novos financiamentos independentemente da 
aplicação dos percentuais de que trata o parágrafo anterior. 
§ 4º O valor total financiado na linha de aquisição de imóvel usado não poderá exceder à metade da soma do valor total 
financiado nas linhas de construção individual de imóvel residencial e aquisição de imóvel residencial novo.” 
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Art. 3º Alterar o caput do art. 4º da Resolução nº 274/2001 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º O reembolso dos recursos objeto desta Resolução dar-se-á em até 35 (trinta e cinco) prestações semestrais 
sucessivas, vencendo-se a primeira no último dia útil do primeiro decêndio a partir do mês de outubro de 2004, 
observada a reserva mínima de liquidez de que dispõe o art. 1º da Lei nº 8.352/91. 
(....)”. 
Art. 4º As instituições financeiras somente poderão conceder novos financiamentos de acordo com alterações constantes 
desta Resolução quando apresentarem novo Plano de Trabalho e obtiverem a aprovação do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
78. RESOLUÇÃO Nº 385, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

29.4.2004, Seção 1, pp. 84-85). 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, e considerando a necessidade de garantir a 
continuidade e manutenção das ações executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, bem como os 
limites orçamentários no exercício de 2004, resolve:  
Art. 1º Revogar a Resolução nº 376, de 19 de dezembro de 2003, e a resolução nº 377, de 25 de fevereiro de 2004, do 
CODEFAT. 
Parágrafo Único. Ficam homologados os atos praticados na vigência dessas resoluções, principalmente no que se refere 
aos convênios firmados com os órgãos dos governos estaduais e as entidades representativas dos trabalhadores, que 
integram o Sistema Nacional de Emprego, visando à manutenção de suas ações no primeiro quadrimestre de 2004, 
segundo o Parágrafo Único do Art. 30 da Resolução CODEFAT nº 376, de 19 de dezembro de 2003, de acordo com a 
redação dada à esse artigo pelo Art. 1º da Resolução do CODEFAT nº 377, de 25 de fevereiro de 2004.  
Art. 2º Na execução das ações descentralizadas do Programa Seguro-Desemprego, o Sistema Nacional de Emprego - 
SINE se norteará pela adoção dos seguintes princípios, inclusive, na definição de recursos necessários ao 
funcionamento de sua rede:  
I - Princípio da eficácia das ações: necessidade de estímulo a maior capacidade de cumprimento de metas por parte das 
unidades de atendimento integrantes do SINE; 
II - Princípio da necessidade: reconhece a existência de especificidades locais de cada mercado de trabalho, buscando 
estreitar o hiato entre a necessidade, ou o tamanho do público ao qual as ações se destinam, e os recursos dos 
convenentes;  
III - Princípio da integração: necessário estímulo a ações que visem à integração das políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda, no sentido de torná-las mais ativas, na busca pela (re) inserção produtiva do trabalhador no mercado 
de trabalho; 
IV - Princípio da focalização: reconhece o necessário atendimento específico ou focalizado a grupos vulneráveis mais 
ameaçados pelo desemprego e com maior dificuldade de (re) inserção no mercado de trabalho; 
V - Princípio da viabilidade de controle: necessidade de adoção de mecanismos de aferição de resultados do 
desempenho e de gestão, que sejam mensuráveis e viáveis do ponto de vista operacional e de controle. 
Art. 3º O Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, celebrará 
convênios nos meses de maio a dezembro no exercício de 2004 com os órgãos dos governos estaduais, municipais e as 
entidades representativas dos trabalhadores, que compõem o SINE. 
DOS PLANOS DE TRABALHO 
Art. 4º Os convênios no âmbito do SINE serão formalizados observando a legislação vigente, os critérios desta 
Resolução, as normas operacionais e as orientações técnicas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
Art. 5º O proponente deverá apresentar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego/MTE, Plano de Trabalho que 
compreenderá objetivos e metas, devidamente justificados.  
Art. 6º O Plano de Trabalho encaminhado à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego deverá ser previamente 
aprovado pela comissão de emprego do estado, ou do Distrito Federal, por meio de resolução. 
§ 1º Caso o Plano de Trabalho não seja aprovado, a comissão estadual ou do Distrito Federal deverá justificar o seu 
posicionamento ao interessado, cabendo ao proponente o direito de recorrer da decisão à Secretaria de Políticas Públicas 
de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 2º Compete à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, conforme o caso, disciplinar e mediar conflitos entre o 
proponente e a comissão estadual de emprego, e do Distrito Federal, nas situações em que o Plano de Trabalho estiver 
em concordância com as Resoluções do CODEFAT em vigor e demais orientações do MTE, na situação em que houver 
complementaridade com as ações executadas pelos demais integrantes do SINE na mesma base territorial 
§ 3º Caso a existência de conflitos não seja dirimida de acordo com o disposto no § 2º do presente artigo e o Plano de 
Trabalho apresentado tenha análise técnica que o justifique, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
providenciará o seu encaminhamento ao CODEFAT, para deliberação 
Art. 7º O Plano de Trabalho deverá prever:  
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I - relação das unidades de atendimento com endereço e código identificador fornecido pelo MTE para a execução do 
Programa do Seguro-Desemprego (código do posto do Seguro-Desemprego). 
II - garantia de distribuição geográfica da rede adequada às reais necessidades do mercado de trabalho local. 
III - a integração das ações de Intermediação de Mão-de-Obra e de Apoio Operacional ao Seguro-Desemprego com as 
promovidas pela Qualificação Profissional; 
IV - estrutura de pessoal em quantidade e qualidade compatível com a rede de atendimento e prestação dos serviços 
públicos aos trabalhadores. 
V - estrutura para a coordenação do proponente, capaz de executar as atividades do SINE. 
VI - detalhamento de recursos financeiros e definição de contrapartida, que poderá ser atendida através de recursos 
financeiros, de bens ou de serviços vinculados diretamente à execução das ações do SINE, desde que economicamente 
mensuráveis, obedecendo aos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Art. 8º. Os planos de trabalho apresentados pelos executores das ações integrantes do SINE deverão conter as metas 
para a execução física nas seguintes ações: 
I - para Intermediação de Mão-de-Obra: 
a) Trabalhadores colocados, em geral 
b) Trabalhadores colocados integrantes dos grupos: 
c) Com idade de 16 a 24 anos, com escolaridade até segundo grau; 
d) Com mais de 40 anos de idade, com escolaridade de até primeiro grau incompleto; 
e) Trabalhadores colocados com direito ao benefício SD  
f) Mulheres, com escolaridade até segundo grau. 
II - para o Seguro-Desemprego: 
a) Trabalhadores habilitados ao benefício Seguro-Desemprego 
III - para a Pesquisa emprego e desemprego: 
a) Domicílios pesquisados mensalmente 
Art. 9º. A aprovação do Plano de Trabalho - 2004 dos governos estaduais e entidades representativas dos trabalhadores 
deverá ocorrer até 7 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. 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2004 
Art. 10. As ações de emprego do Programa Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do SINE, a serem custeadas 
com recursos do FAT e sujeitas à avaliação e aprovação pelo DES/SPPE dos Planos de Trabalho para o exercício de 
2004, compreenderão:  
I - Intermediação de Mão-de-Obra e Orientação Profissional; 
II - Apoio ao Pagamento do Benefício do Seguro-Desemprego; 
III - Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED. 
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
Art. 11. Os recursos para a ação de Intermediação de Mão-de-Obra e Orientação Profissional, no exercício de 2004, 
serão distribuídos da seguinte forma: 
I - 15% (quinze por cento) do total de recursos serão distribuídos para cada unidade da Federação, com base na sua 
participação relativa ao total dos trabalhadores desempregados, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílios - PNAD-2002, dos seguintes grupos vulneráveis: 
a) Jovens de 16 a 24 anos e com escolaridade de, no máximo, segundo grau; 
b) Trabalhadores acima de 40 anos e com escolaridade de, no máximo, primeiro grau incompleto; 
c) Mulheres com escolaridade de, no máximo, segundo grau. 
II - 70% (setenta por cento) do total de recursos serão definidos com base no tamanho do público alvo, que considerará 
a participação relativa de cada Unidade da Federação no volume de trabalhadores que se encontram em situação de 
desemprego aberto, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar - PNAD, da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, e no volume de admissões e de dispensas notificados no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, em conformidade com da Lei nº 4.923/65, no ano de 2003. 
III - 15% (quinze por cento) do total de recursos serão definidos com base no princípio da integração, que considerará a 
participação relativa de cada executor no total de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio do SINE, 
que tinham direito ao benefício Seguro-Desemprego no período de julho de 2002 a junho de 2003, devidamente 
registrados no Sistema de Gestão das Ações de Emprego - SIGAE. 
Parágrafo único. A distribuição de recursos nas Unidades da Federação onde existir mais de um conveniado será feita 
de forma proporcional ao número de pontos de atendimento informatizados, de acordo com os registros do Ministério 
do Trabalho e Emprego em dezembro de 2003. 
APOIO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURODESEMPREGO 
Art 12. A transferência de recursos para a ação de Apoio ao Pagamento do Benefício do Seguro-Desemprego, a cada 
um dos executores, integrantes da rede de atendimento do SINE, para o exercício de 2004, observará o princípio da 
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eficiência e da eficácia considerando a participação relativa de cada um dos executores no total de trabalhadores 
habilitados ao benefício do Seguro-Desemprego, tendose por base os resultados do ano de 2003. 
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED. 
Art.13. A transferência de recursos para a ação de Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED será definida com base no 
princípio da continuidade, que considerará os executores que realizaram a pesquisa no exercício de 2003. 
Art. 14. Na adoção dos critérios estabelecidos por esta Resolução para a distribuição dos recursos orçamentários de 
2004, fica estabelecido aos executores do SINE, para as ações de Intermediação de Mão-de-Obra e habilitação do 
trabalhador ao Seguro-Desemprego, que nenhum convenente individual poderá ter valor conveniado em 2004 superior a 
82,26% ou inferior a 65,00% dos valores conveniados em 2003. 
Parágrafo único. Caso haja suplementação orçamentária, os percentuais de que trata o caput desse artigo poderão ser 
alterados pelo CODEFAT. 
VALORES PARA MAIO A DEZEMBRO 
Art. 15. Os recursos previstos para os convênios referentes ao período de maio a dezembro de 2004, consistem dos 
recursos previstos para o ano segundo os critérios estabelecidos nesta Resolução descontados os valores percebidos no 
primeiro quadrimestre tratados no Parágrafo Único do Art. 1º desta Resolução.  
Parágrafo único. As transferências de recursos para o período compreendido pelos meses de maio a dezembro de 2004 
dar-se-ão em duas parcelas, de acordo com cronograma de desembolso apresentado nos Planos de Trabalho - 2004, e 
observado os limites orçamentários.  
Art. 16. As transferências de recursos de que trata esta Resolução ficam condicionadas às programações orçamentárias e 
financeiras do Governo Federal. 
DO MONITORAMENTO E CONTROLE 
Art. 17. A partir de 2004, o MTE buscará os meios necessários para que o SINE passe a identificar todos os 
trabalhadores por meio do Número de Identificação Social (NIS), do PIS/PASEP, ou do Número de Identificação do 
Trabalhador da Previdência Social (NIT). 
Art. 18. Para fins de controle, acompanhamento e monitoramento dos resultados obtidos pelos serviços de 
intermediação de trabalhadores realizados nas unidades de atendimento, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
providenciará a elaboração e manutenção de mecanismos de controle e verificação da consistência dos resultados. 
§ 1º Na intermediação de trabalhadores em contratos de trabalho regidos pela CLT, a comprovação dar-se-á por meio de 
cruzamento das informações dos trabalhadores colocados pelo SINE com as dos registros administrativos do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 
§ 2º Em caráter complementar, a comprovação da intermediação de mão-de-obra de trabalhadores colocados dar-se-á 
mediante os atestos dos empregadores contidos nas “Cartas de Encaminhamento”, as quais deverão ser mantidas em 
arquivos organizados pelos executores e disponíveis para verificação do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Art. 19. A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego buscará viabilizar a partir de 2004 os meios necessários para o 
registro dos trabalhadores colocados pelas unidades de atendimento do SINE, no Sistema de Gestão de Ações de 
Emprego - SIGAE, ou outro sistema, de propriedade do Ministério do Trabalho e Emprego.  
Art. 20. Cada executor deverá encaminhar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, inclusive por meio magnético, 
no formato por ela definido: 
a) Relatório mensal, semestral e anual de execução das atividades do SINE; 
b) Relatório contendo quadro de pessoal, por unidade de atendimento, com perfil dos funcionários, na apresentação do 
Plano de Trabalho e para a prestação de contas. 
Art. 21. Cada conveniado deverá apresentar relatório trimestral da execução das atividades executadas no âmbito do 
SINE para a respectiva comissão de emprego estadual ou do Distrito Federal, de maneira a dar conhecimento aos seus 
membros. 
Art. 22. O proponente autorizado a executar a PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED deverá encaminhar 
mensalmente os resultados obtidos à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, por meio de boletim mensal e meio 
magnético, inclusive os microdados. 
Art. 23. Fica a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego autorizada a solicitar, a qualquer tempo, informações e 
relatórios operacional ou gerencial pertinentes à execução das ações do Programa Seguro-Desemprego no âmbito do 
Sistema Nacional de Emprego. 
Art. 24. Os modelos de relatórios de que trata esta Resolução serão submetidos à apreciação do CODEFAT. 
Art. 25. A incorporação de novas unidades de atendimento ao SINE deve ser justificada tecnicamente por meio de 
indicadores de mercado de trabalho local e estará sujeita à aprovação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
Art. 26. Caso haja a necessidade de fechamento de unidades instaladas, o executor deve comunicar o fato de imediato à 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, com as devidas considerações e justificativa da decisão. 
Art. 27. Fica estabelecida a obrigatoriedade de identificação do “FAT”, “SINE” e “MTE” em todas as unidades de 
atendimento do Sistema Nacional de Emprego, observadas as demais normas pertinentes ao assunto, de que trata a 
Resolução CODEFAT nº 44/93.  
Art. 28. Caberá à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego efetuar o acompanhamento e a supervisão das ações do 
Sistema Nacional de Emprego, bem como prestar assessoria técnica necessária à execução de suas ações, durante a 
vigência do convênio.  
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Art. 29. No atendimento ao público-alvo do SINE o proponente utilizará o Sistema de Gestão das Ações de Emprego - 
SIGAE, ou outro sistema autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Parágrafo único. Os executores do SINE deverão adequar a sua rede instalada para a utilização do Sistema de Gestão de 
Ações de Emprego - SIGAE, conforme normas e orientações do Ministério do Trabalho e Emprego, priorizando, para 
tanto, os recursos dos planos de trabalho. 
Art. 30. A partir de 2004, os governos municipais poderão apresentar ao Ministério do Trabalho e Emprego, a título de 
experiência piloto e em caráter complementar à rede de atendimento existente na localidade, planos de trabalho visando 
à implantação e manutenção de agências públicas de emprego, que integrarão o SINE.  
§ 1º os planos de trabalho de que trata o caput deste artigo poderão ser apresentados pelos representantes 
governamentais de municípios em que o número de estoque de emprego em 31 de dezembro de 2002, constante da 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego, seja igual ou superior a cem mil 
empregos bem como o número relativo ao saldo de emprego entre a posição da RAIS em 31 de dezembro de 2002 e 31 
de dezembro de 2001 seja positivo. 
§ 2º As propostas de que trata o caput deste artigo deverão ser previamente aprovadas pelas comissões estaduais e 
municipais de emprego correspondentes à unidade da Federação e ao município no qual a agência municipal será 
instalada e serão submetidas, para deliberação, ao CODEFAT. 
Art. 31. Excepcionalmente, o Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios com os órgãos dos governos 
estaduais e as entidades representativas dos trabalhadores, que integram o Sistema Nacional de Emprego, visando à 
manutenção de suas ações nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005. 
Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
79. RESOLUÇÃO Nº 386, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

29.4.2004, Seção 1, pp. 85-86).  Autoriza a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, na Caixa 
Econômica Federal - CAIXA, para aplicação no Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER Urbano. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVII do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1º Autorizar a alocação, em depósito especial remunerado na CAIXA, da importância de até R$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de reais), originários de recursos excedentes à reserva mínima de liquidez do FAT, a serem 
destinados à concessão de financiamentos no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER Urbano, 
obedecidas às disposições da Resolução CODEFAT nº 59, de 25 de março de 1994, e suas alterações, e observado 
Plano de Trabalho a ser apresentado pela CAIXA para aprovação da Secretaria Executiva do CODEFAT. 
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão depositados no CAIXA, em 3 (três) parcelas, após 
publicação deste Ato e solicitação formal de cada parcela pelo Banco, na seguinte forma: 
a) a primeira parcela, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais); e 
b) as demais parcelas, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) cada uma, após o efetivo desembolso 
de pelo menos 80% do saldo dos recursos depositados na CAIXA para utilização nos financiamentos de que trata o 
caput deste artigo. 
Art. 2º Os recursos do depósito especial de que trata esta Resolução serão remunerados ao FAT, pro rata die, pela 
mesma taxa utilizada para remunerar as disponibilidades do Tesouro Nacional, conforme art. 5º da Lei nº 7.862, de 30 
de outubro de 1989, com a redação dada pela Lei nº 9.027, de 12 de abril de 1995, ou outro índice que legalmente venha 
substituí-lo, de acordo com o estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.999, de 24 de fevereiro de 1995.  
§ 1º A partir do desembolso dos financiamentos aos beneficiários finais, e até as datas estipuladas para as amortizações 
desses financiamentos, os recursos serão remunerados, pro rata die, pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, 
instituída pela Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, ou por outro fator legal que venha substituí-la. 
§ 2º Na ocorrência de inadimplemento por falta de pagamento por parte do beneficiário final, a CAIXA poderá 
remunerar os recursos do respectivo contrato, pro rata die, pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, desde que por 
período não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a amortização da respectiva parcela. 
Art. 3º As remunerações apuradas na forma estabelecida no artigo anterior serão capitalizadas diariamente e informadas 
por meio de extratos financeiros mensais.  
Parágrafo único. A CAIXA recolherá ao FAT, até o último dia útil do primeiro decêndio de cada mês, o total das 
remunerações apuradas na forma do que estabelece o caput do artigo anterior, a partir do primeiro mês subseqüente ao 
mês-calendário em que houver sido efetuado o primeiro depósito de que trata a alínea “a” do parágrafo único do artigo 
1º desta Resolução.  
Art. 4º O reembolso dos recursos objeto desta Resolução dar-se-á em até 12 (doze) parcelas semestrais sucessivas, 
vencendo a primeira no último dia útil do primeiro decêndio a partir do 31º (trigésimo primeiro) mês subseqüente ao 
mês-calendário em que houver sido efetuado o depósito especificado na alínea “a” do parágrafo único do artigo 1º desta 
Resolução, observada a reserva mínima de liquidez de que dispõe o art. 1º da Lei nº 8.352/91. 
§ 1º As parcelas corresponderão à razão entre o saldo devedor e a quantidade de parcelas vincendas, inclusive aquela 
que estiver sendo paga. 
§ 2º Fica facultada a CAIXA à antecipação do pagamento das parcelas, independentemente do disposto no caput deste 
artigo.  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.192 76

Art. 5º O não cumprimento dos prazos dos recolhimentos estabelecidos no parágrafo único do art. 3º e no art. 4º desta 
Resolução, implicará remuneração dos correspondentes valores pelo mesmo índice de remuneração dos saldos do 
Tesouro Nacional a que se refere o caput do art. 2º acrescida de 3% ao ano.  
Art. 6º Para os financiamentos que serão efetuados com os recursos alocados em razão desta Resolução, a CAIXA 
deverá exigir que os beneficiários finais comprovem estar adimplentes perante qualquer órgão da Administração 
Pública Federal Direta ou Entidades Autárquicas ou Fundacionais e, especialmente, para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e com os Programas de Integração Social - PIS 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, observada a legislação vigente. 
Art. 7º As operações de financiamento decorrentes da alocação prevista neste Ato serão realizadas por conta e risco da 
CAIXA.  
Art. 8º Obriga-se a CAIXA a encaminhar ao CODEFAT/ MTE relatórios gerenciais, na forma estabelecida por este 
conselho, com o fim de possibilitar o acompanhamento, a fiscalização e o controle das aplicações. 
Parágrafo único. O CODEFAT/MTE poderá solicitar outras informações, a qualquer momento, sempre que julgar 
necessário.  
Art. 9º Na hipótese de inobservância das condições e critérios previstos nesta Resolução, o CODEFAT decidirá quanto 
às sanções a serem aplicadas, respeitada a legislação vigente.  
Parágrafo único. A revogação desta Resolução implicará resgate total dos recursos dela decorrentes alocados em 
depósitos especiais remunerados na CAIXA. 
Art. 10. A alocação dos recursos de que trata esta Resolução ocorrerá após apresentação, pela CAIXA, de expediente 
manifestando plena concordância com as condições e critérios previstos neste Ato. 
Art. 11. A seleção dos trabalhadores a serem contratados, como conseqüência dos financiamentos da linha de crédito do 
PROGER Urbano deverá ser feita preferencialmente nos pontos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE. 
Art. 12. Os empregadores beneficiários das linhas de crédito financiadas com os recursos de que trata esta Resolução 
deverão contratar preferencialmente jovens de 16 a 24 anos e adultos acima de 40 anos. 
Parágrafo único. Os empregadores referidos no caput deste artigo deverão destinar pelo menos 20% dos empregos 
gerados para jovens de 16 a 24 anos. 
Art. 13. Fica a Secretaria Executiva do CODEFAT autorizada a adotar as providências indispensáveis à execução do 
estabelecido nesta Resolução, com a observância estrita das normas vigentes, bem como os ajustes necessários no Plano 
de Trabalho aprovado.  
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
80. RESOLUÇÃO Nº 387, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DOU 

29.4.2004, Seção 1, p. 86). Autoriza a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no Banco do 
Brasil S/A, destinada à concessão de financiamentos da Linha de Crédito para aquisição de materiais de construção, no 
âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda na Indústria da Construção Civil - FAT-HABITAÇÃO. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVII do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1º Autorizar a alocação, em depósito especial, no Banco do Brasil S/A, da importância de até R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), nas condições previstas no art. 1º da Lei 8.352, de 28 de dezembro de 1991, destinada à 
concessão de financiamentos da Linha de Crédito para aquisição de materiais de construção, no âmbito do FAT-
HABITAÇÃO, obedecidas às disposições deste Ato, da Resolução CODEFAT nº 273, de 21 de novembro de 2001 e 
suas alterações, e do Plano de Trabalho apresentado pelo Banco para aprovação da Secretaria Executiva do CODEFAT. 
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão depositados no Banco do Brasil, em 3 (três) 
parcelas, após publicação deste Ato e solicitação formal de cada parcela pelo Banco, na seguinte forma: 
a) a primeira parcela, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e 
b) as demais parcelas, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) cada uma, após o efetivo desembolso de 
pelo menos 80% do saldo dos recursos depositados no Banco para utilização nos financiamentos de que trata o caput 
deste artigo.  
Art. 2º Os recursos do depósito especial de que trata esta Resolução serão remunerados ao FAT, pro rata die, pela 
mesma taxa utilizada para remunerar as disponibilidades do Tesouro Nacional, conforme art. 5º da Lei nº 7.862, de 30 
de outubro de 1989, com a redação dada pela Lei nº 9.027, de 12 de abril de 1995, ou outro índice que legalmente venha 
substituí-lo, de acordo com o estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.999, de 24 de fevereiro de 1995. 
§ 1º A partir do desembolso dos financiamentos aos beneficiários finais, e até as datas estipuladas para as amortizações 
desses financiamentos, os recursos serão remunerados, pro rata die, pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, 
instituída pela Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, ou por outro fator legal que venha substituí-la. 
§ 2º Na ocorrência de inadimplemento por falta de pagamento por parte do beneficiário final, o Banco poderá remunerar 
os recursos do respectivo contrato, pro rata die, pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, desde que por período não 
superior a 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a amortização da respectiva parcela. 
Art. 3º As remunerações apuradas na forma estabelecida no artigo anterior serão capitalizadas diariamente e informadas 
por meio de extratos financeiros mensais. 
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Parágrafo único. O Banco recolherá ao FAT, até o último dia útil do primeiro decêndio de cada mês, o total das 
remunerações apuradas na forma do que estabelece o caput do artigo anterior, a partir do dia primeiro do mês 
subseqüente ao mês-calendário em que houver sido efetuado o depósito de que trata a alínea “a” do parágrafo único do 
artigo 1º desta Resolução. 
Art. 4º O reembolso dos recursos objeto desta Resolução dar-se-á em até 9 (nove) parcelas semestrais sucessivas, 
vencendo a primeira no último dia útil do primeiro decêndio a partir do 13º (décimo terceiro) mês subseqüente ao mês-
calendário em que houver sido efetuado o depósito especificado na alínea “a” do parágrafo único do artigo 1º desta 
Resolução, observada a reserva mínima de liquidez de que dispõe o art. 1º da Lei nº 8.352/91. 
§ 1º As parcelas corresponderão à razão entre o saldo devedor e a quantidade de parcelas vincendas, inclusive aquela 
que estiver sendo paga. 
§ 2º Fica facultado ao Banco a antecipação do pagamento das parcelas, independentemente do disposto no caput deste 
artigo. 
Art. 5º O não cumprimento dos prazos dos recolhimentos estabelecidos no parágrafo único do art. 3º e no caput do art. 
4º desta Resolução, implicará remuneração dos correspondentes valores pelo mesmo índice de remuneração dos saldos 
do Tesouro Nacional a que se refere o caput do art. 2º acrescida de 3% ao ano. 
Art. 6º Para os financiamentos que serão efetuados com os recursos alocados em razão desta Resolução, o Banco deverá 
exigir que os beneficiários finais comprovem estar adimplente perante qualquer órgão da Administração Pública 
Federal Direta ou Entidades Autárquicas ou Fundacionais e, especialmente, para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e com os Programas de Integração Social - PIS e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, observada a legislação vigente. 
Art. 7º As operações de financiamento decorrentes da alocação prevista neste Ato serão realizadas por conta e risco do 
Banco do Brasil. 
Art. 8º Obriga-se o Banco a encaminhar ao CODEFAT/TEM relatórios gerenciais, conforme estabelecido no art. 13 da 
Resolução CODEFAT nº 273, de 21 de novembro de 2001, com o fim de possibilitar o acompanhamento, a fiscalização 
e o controle das aplicações.  
Parágrafo único. O CODEFAT/MTE poderá solicitar outras informações, a qualquer momento, sempre que julgar 
necessário.  
Art. 9º Na hipótese de inobservância das condições e critérios previstos nesta Resolução, o CODEFAT decidirá quanto 
às sanções a serem aplicadas, respeitada a legislação vigente.  
Parágrafo único. A revogação desta Resolução implicará resgate total dos recursos dela decorrentes alocados em 
depósitos especiais remunerados no Banco. 
Art. 10. A alocação dos recursos de que trata esta Resolução ocorrerá após apresentação, pelo Banco, de expediente 
manifestando plena concordância com as condições e critérios previstos neste Ato. 
Art. 11. Fica a Secretaria Executiva do CODEFAT autorizada a adotar as providências indispensáveis à execução do 
estabelecido nesta Resolução, com a observância estrita das normas vigentes, bem como os ajustes necessários no Plano 
de Trabalho a ser aprovado. 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS - Presidente do Conselho 
 
81. RESOLUÇÃO Nº 440, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 30 DE MARÇO DE 2004. (DOU 

07.4.2004, Seção 1, p. 109). Altera, excepcionalmente, a data da reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações 
e Metas Físicas do FGTS para 2004. 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do inciso III 
do artigo 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; do inciso II do artigo 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, 
aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990;  
Considerando que as previsões do Orçamento do FGTS para 2004 estão sendo confirmadas na sua execução, não 
havendo necessidade de ajustes, resolve: 
1 Fica autorizado, excepcionalmente, o adiamento para o mês de agosto de 2004, da reformulação do Orçamento e do 
Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2004, de que trata o subitem 9.1 da Resolução nº 289, de 30 de 
junho de 1998. 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
RICARDO BERZOINI - Presidente do Conselho 
 

C I R C U L A R E S    

82. CIRCULAR N.º 319, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO DIA 12 DE ABRIL DE 2004. (DOU 14.4.2004, Seção 
1, p. 11). Altera o subitem 2.1.1 da Circular CAIXA nº 313, de 29.12.03, publicada no Diário Oficial da União de 
31.12.03 

A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 7º, inciso II da Lei 8.036, de 11.05.90, 
artigo 67, inciso II do Decreto n.º 99.684, de 08.11.90, com a redação dada pelo Decreto n.º 1.522, de 23 de junho de 
1995, e em cumprimento às disposições da Resolução do Conselho Curador do FGTS – CCFGTS no 441, de 30.03.04, 
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U, de 07.04.04, baixa a presente Circular. 
1 Fica prorrogado para até 30.04.04, o prazo de que trata o subitem 2.1.1 da Circular CAIXA nº 313, de 29.12.03. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.192 78

2 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA - Diretor 
 
83. CIRCULAR N.º 3232, BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE 6 DE ABRIL DE 2004. (DOU 07.4.2004, Seção 1, pp. 62-

63). Divulga novo Regulamento do Sisbacen - Sistema de Informações Banco Central.  
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 24 de março de 2004, decidiu: 
Art. 1º Introduzir alterações no Regulamento do Sisbacen, que passa a vigorar conforme o documento anexo. 
Art. 2º Dispensar, das pessoas jurídicas que, interessadas em contratar o acesso ao Sisbacen, tenham obrigação legal ou 
regulamentar de prestar informações ao Banco Central por meio do Sisbacen ou, ainda, de nele inserir registros, a 
apresentação de comprovação de regularidade fiscal, para com a previdência social e para com o FGTS. 
Art. 3º Dispensar do ressarcimento de custos com a utilização do Sisbacen as Cooperativas de Crédito e as Sociedades 
de Crédito ao Microempreendedor (SCM) que se situem nos limites estabelecidos no Anexo ao Regulamento ora 
instituído. 
Art. 4º Autorizar o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf) e os gerentes administrativos regionais 
do Banco Central do Brasil a celebrarem os contratos de que trata o regulamento, com as instituições jurisdicionadas, 
respectivamente, pela Sede e pelas demais representações regionais. 
Art. 5º Autorizar o Deinf, do Banco Central do Brasil, a adotar as providências complementares e a divulgar as 
orientações necessárias para a efetivação desta Circular. 
Art. 6º Revogar a Circular 2.717, de 03.09.1996 e a Carta-Circular 2.775, de 16.12.1997. 
Art. 7º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA - Diretor 
ANEXO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REGULAMENTO DO SISBACEN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO CENTRAL 
TÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 
Art. 1º O Sisbacen - Sistema de Informações Banco Central - é um conjunto de recursos de tecnologia da informação, 
interligados em rede, utilizado pelo Banco Central do Brasil na condução de seus processos de trabalho, de forma a: 
I - prover o Banco Central do Brasil de instrumentos de tecnologia da informação para o cumprimento da sua missão 
institucional; 
II - facilitar a captação, o tratamento e a divulgação de informações de interesse do Banco Central do Brasil, 
relativamente às instituições objeto da sua ação controladora, reguladora e fiscalizadora; 
III - disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações 
constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as 
envolvem. 
Art. 2º Sisbacen é marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e sobre ela o Banco Central 
do Brasil detém todos os direitos na forma da legislação em vigor. 
Art. 3º Os dados e informações contidos no Sisbacen, acessíveis ou não aos seus usuários, são de propriedade do Banco 
Central do Brasil, inclusive aqueles que, originados de qualquer usuário, tenham sido inseridos pelo Banco Central do 
Brasil nas bases de dados do sistema. 
TÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO 
Art. 4º A administração do Sisbacen está a cargo do Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf) do Banco 
Central do Brasil. 
Art. 5º Cabe ao Deinf, como administrador, adotar, de acordo com a sua competência regimental, os procedimentos 
necessários ao adequado funcionamento do Sisbacen, em especial: 
I - estabelecer os critérios a serem observados nos processos informatizados de coleta, validação, tratamento, 
armazenamento e consulta às informações requeridas pelo Banco Central do Brasil; 
II - divulgar as orientações necessárias no que se refere ao credenciamento e uso do SISBACEN; 
III - administrar o subsistema de segurança e executar a gerência geral de segurança do SISBACEN. 
TÍTULO III 
DOS USUÁRIOS 
Art. 6º O acesso aos recursos oferecidos pelo Sisbacen será definido em razão da categoria e do perfil do usuário, na 
forma estabelecida neste regulamento. 
Art. 7º São as seguintes as categorias de usuário do Sisbacen:  
I - usuário corporativo; 
II - usuário governamental; 
III - usuário institucional; 
IV - usuário especial; 
V - usuário público. 
Art. 8º Usuário corporativo do Sisbacen é o Banco Central do Brasil. 
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Art. 9º Usuário governamental é o órgão da administração direta dos governos federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal.  
Parágrafo único. Equiparam-se ao usuário governamental os órgãos dos demais Poderes da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 
Art. 10. Usuário institucional do Sisbacen é a instituição sujeita à ação reguladora/fiscalizadora do Banco Central do 
Brasil. 
Parágrafo único. Equiparam-se aos usuários institucionais as entidades vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, tais 
como associações de classe e bolsas de valores, bem como as entidades vinculadas aos Poderes da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 
Art. 11. Usuário especial é a pessoa física, ou jurídica não enquadrada no artigo precedente, que necessita de acesso a 
determinados recursos do Sisbacen, temporariamente ou não, por força de algum ato normativo do Banco Central do 
Brasil ou do Governo Federal. 
Art. 12. Usuário público é a pessoa física ou jurídica que pode ter o acesso permitido a recursos do Sisbacen, a critério 
do Banco Central do Brasil. 
TÍTULO IV 
DOS TIPOS DE ACESSO 
Art. 13. O Sisbacen está acessível a seus usuários da seguinte forma: 
I - Conexão direta à rede de computadores do Banco Central do Brasil; 
II - Acesso via rede privada de provimento de serviços de acesso ao Sisbacen, credenciada pelo Banco Central do Brasil 
a prestar esse tipo de serviço; 
III - Acesso via Internet. 
Parágrafo único - Os custos com a conexão ao Sisbacen são de exclusiva responsabilidade dos respectivos usuários. 
TÍTULO V  
DO CREDENCIAMENTO PARA ACESSO E USO 
Art. 14. Os usuários institucional, governamental e especial têm o seu credenciamento para acesso e utilização do 
Sisbacen condicionado à celebração de contrato de prestação de serviços, na forma deste regulamento. 
Parágrafo primeiro. A contratação processar-se-á com inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 
da lei nº 8.666, de 21.6.1993. 
Parágrafo segundo. A celebração do contrato com o usuário especial é cabível apenas para o caso de utilização de 
serviços objeto do ressarcimento de custo. 
Art. 15. O procedimento operacional de celebração do contrato de prestação de serviços por representantes dos usuários 
do Sisbacen, de acordo com sistemática a ser estabelecida pelo Deinf, pode ser: 
I - presencial, nas dependências do Banco Central do Brasil; 
II - presencial, em instituições conveniadas para os procedimentos operacionais da celebração do contrato de prestação 
de serviços; e 
III - por meio eletrônico, utilizando assinatura digital reconhecida no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil, dispensando a presença de representantes. 
TÍTULO VI 
DA SEGURANÇA DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
Art. 16. As informações contidas no Sisbacen estão abrangidas pelo instituto do sigilo bancário, conforme caracterizado 
na Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001, sendo-lhes dado o tratamento estabelecido na legislação correlata. 
Art. 17. O acesso ao Sisbacen por usuários credenciados está baseado em procedimentos de validação e de autenticação, 
com a utilização de identificadores institucionais e pessoais e de senhas individuais. 
Art. 18. A segurança para o acesso de usuários credenciados é administrada de forma descentralizada, por meio de 
subsistema específico, estruturada em quatro níveis hierárquicos distintos: 
I - gerência geral de segurança do Sisbacen; 
II - gerência setorial de segurança do Sisbacen, no nível de instituição; 
III - gerência setorial de segurança do Sisbacen, no nível de dependência; 
IV - usuário individual. 
Art. 19. Compete ao gerente geral de segurança do Sisbacen:  
I - a manutenção do conjunto de transações do sistema; 
II - o cadastramento e descadastramento de instituições usuárias no sistema; 
III - o cadastramento e descadastramento de dependências de instituições usuárias no sistema; 
IV - o credenciamento e descredenciamento de gerentes setoriais de segurança do Sisbacen, no nível de instituição; 
V - a atribuição da primeira senha de acesso ou de nova senha, no caso de esquecimento e inexistência de gerente 
alterno, aos gerentes setoriais de segurança do Sisbacen, no nível de instituição; 
VI - a criação e a manutenção de perfis de acesso. 
Parágrafo único - As competências previstas nos incisos II a V deste artigo podem ser delegadas às instituições 
conveniadas para os procedimentos operacionais da celebração do contrato de prestação de serviços. 
Art. 20. É da competência do gerente setorial de segurança do Sisbacen, no nível de instituição usuária: 
I - o credenciamento de gerentes setoriais de segurança alternos, no nível de instituição, atribuindo-lhes as respectivas 
senhas de acesso; 
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II - o credenciamento e descredenciamento de transações, para acesso por parte das dependências da instituição; 
III - o credenciamento e descredenciamento dos gerentes setoriais de segurança do Sisbacen, no nível de dependências; 
IV - a atribuição de senha de acesso aos gerentes setoriais de segurança do Sisbacen, no nível de dependências. 
Art. 21. É da competência do gerente setorial de segurança do Sisbacen, no nível de dependência usuária: 
I - o credenciamento de gerentes setoriais de segurança alternos, no nível de dependência, atribuindo-lhes as respectivas 
senhas de acesso; 
II - o credenciamento e descredenciamento de usuários individuais para acesso ao sistema; 
III - a autorização de acesso, por parte dos usuários individuais credenciados, às transações autorizadas para a 
dependência;  
IV - a atribuição de senha de acesso aos usuários individuais credenciados na dependência. 
Art. 22. É da competência do usuário individual:  
I - a guarda do sigilo em relação aos dados e informações a que venha a ter acesso, quando estes se revestirem dessa 
característica; 
II - a guarda e proteção da sua senha individual de acesso ao Sisbacen; 
III - a troca da sua senha de acesso quando solicitado pelo sistema, ou quando julgar tal procedimento conveniente, em 
consonância com o disposto no inciso anterior. 
Parágrafo único. Os usuários individuais que deixarem de acessar o Sisbacen pelo período de 6 (seis) meses 
consecutivos, serão desabilitados de forma automática, pelo próprio sistema. 
Art. 23. A entrega das senhas de acesso prevista no inciso V do artigo 19 a representantes dos usuários do Sisbacen, de 
acordo com sistemática a ser estabelecida pelo Deinf, poderá ser: 
I - presencial, nas dependências do Banco Central do Brasil; 
II - presencial, em instituições conveniadas para os procedimentos operacionais da celebração do contrato de prestação 
de serviços; e 
III - por meio eletrônico, utilizando assinatura digital no âmbito da ICP-Brasil, dispensando a presença de 
representantes. 
Art. 24. O acesso pelo usuário público não requer a utilização de identificador ou de senha individual. 
Art. 25. O perfil do usuário é definido por um conjunto de características inerentes ou comuns a um certo grupo de 
usuários e determina ao subsistema de segurança do Sisbacen quais ferramentas, dados, informações, soluções e 
facilidades poderão ser por ele, ou pelo grupo de que integrar, acessados e/ou utilizados.  
Parágrafo único. Os perfis de acesso são estabelecidos pelo Deinf. 
TÍTULO VII 
DO RESSARCIMENTO DE CUSTOS 
Art. 26. Os usuários do Sisbacen sujeitam-se ao ressarcimento, ao Banco Central do Brasil, dos custos com o 
credenciamento e a utilização do sistema. 
Art. 27. O ressarcimento de custos terá por base o tráfego digital e/ou o serviço demandado. 
Art. 28. Ficam dispensados do ressarcimento de custos com a utilização do Sisbacen o usuário governamental e o 
usuário público. 
Art. 29. O Banco Central do Brasil, a critério de sua Diretoria, poderá estabelecer outros níveis de excepcionalidade 
para o ressarcimento de custos com utilização do Sisbacen. 
Art. 30. Pelo credenciamento para acesso ao Sisbacen, as instituições usuárias ressarcirão ao Banco Central do Brasil 
importância mensal, na forma do Anexo a este regulamento. 
SEÇÃO I 
DA COBRANÇA PELO TRÁFEGO DIGITAL 
Art. 31. O tráfego digital será medido em megabytes (milhões de bytes). 
Art. 32. Nessa modalidade, o ressarcimento de custos dar-seá pelo pagamento de valor correspondente aos megabytes 
trafegados, na forma do Anexo a este regulamento. 
Parágrafo único. O credenciamento para acesso ao Sisbacen dará direito ao tráfego mensal de 3 megabytes transmitidos 
e/ou recebidos do Banco Central do Brasil. 
Art. 33. Será considerado como tráfego digital para efeito de ressarcimento a quantidade de mídias magnéticas - 
cartuchos, cds e outros - contendo dados encaminhados para alimentação do SISBACEN, pelo valor correspondente à 
remessa de cada meio, na forma do Anexo a este regulamento. 
SEÇÃO II 
DA COBRANÇA PELO SERVIÇO DEMANDADO 
Art. 34. O Banco Central do Brasil divulgará quais os serviços do Sisbacen serão objeto de ressarcimento de custos. 
Art. 35. Nessa modalidade, o ressarcimento de custos dar-se-á pelo pagamento de valor específico pela utilização do 
serviço. 
Parágrafo único. Os valores dos serviços serão estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e sua fixação será objeto de 
prévia divulgação. 
SEÇÃO III 
DO PAGAMENTO  
Art. 36. O ressarcimento será feito em parcelas mensais, correspondentes aos valores do credenciamento, acrescido do 
valor correspondente ao tráfego digital e/ou serviço demandado. 
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Art. 37. O pagamento das parcelas referentes ao ressarcimento será efetivado por: 
I - transferência para o Banco Central do Brasil, via mensagem Sistema de Transferência de Reservas - STR, dos 
valores informados via Sistema de Lançamentos do Banco Central - SLB, junto ao Banco Central do Brasil; 
II - transferência para o Banco Central do Brasil, via mensagem do Sistema de Transferência de Reservas - STR, dos 
valores informados via Sistema de Lançamentos do Banco Central - SLB, por instituição financeira conveniada pela 
instituição usuária com essa finalidade, quando esta não mantiver conta de reservas bancárias junto ao Banco Central do 
Brasil; 
III - cobrança bancária, feita por instituição financeira credenciada pelo Banco Central do Brasil; 
IV - outros, quando estabelecidos pelo Banco Central do Brasil em norma complementar a este regulamento. 
Art. 38. O não pagamento de parcelas de ressarcimento de custos correspondentes a três meses, consecutivos ou não, 
levará à inabilitação automática da instituição para acessar o Sisbacen e constituirá motivo suficiente para a rescisão do 
contrato de prestação de serviços firmado entre esta e o Banco Central do Brasil, o que ocorrerá sem prejuízo da 
adoção, pela Autarquia, das medidas necessárias à recuperação dos valores envolvidos. 
Parágrafo único. Verificando-se a situação prevista neste artigo, e vindo a ocorrer a rescisão do Contrato de Prestação 
de Serviços, a instituição usuária não poderá imputar ao Banco Central do Brasil quaisquer tipos de prejuízos que venha 
a sofrer como decorrência da sua inabilitação para acessar o Sisbacen. 
Art. 39. Os valores em moeda nacional correspondentes ao credenciamento e ao megabyte trafegado são os constantes 
do Anexo a este regulamento. 
Parágrafo primeiro Os valores fixados para as parcelas referenciadas neste artigo poderão ser revistos anualmente pelo 
Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 65, inciso II, alíneas b, c e d, combinado com o art. 58, parágrafo 
primeiro, ambos da Lei nº 8.666/93, para preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
Parágrafo segundo. Eventuais alterações nos valores de que trata este artigo, serão objeto de comunicação oficial às 
instituições usuárias e a sua vigência dar-se-á a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da divulgação, inclusive para 
as instituições que tenham sido credenciadas há menos de um ano. 
Art. 40. Os valores em moeda nacional correspondentes aos serviços demandados serão objeto de oportuna divulgação à 
medida que estes forem sendo disponibilizados. 
TÍTULO VIII 
DOS PROVEDORES DE SERVIÇOS DE CONEXÃO 
Art. 41. O Banco Central do Brasil poderá credenciar empresas que venham a manifestar interesse em executar serviços 
de provimento de acesso ao Sisbacen. 
Art. 42. O Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil (Deinf) poderá, a seu critério, 
proceder vistoria com o objetivo de aferir a capacitação técnica da empresa que venha a solicitar credenciamento como 
provedora de serviços de acesso ao Sisbacen. 
Art. 43. O Deinf estabelecerá a modalidade de conexão ao Sisbacen a ser utilizada pelas empresas interessadas em atuar 
como provedoras de serviços de acesso. 
Art. 44. O credenciamento para a prestação dos serviços de provimento de acesso ao Sisbacen será objeto de 
formalização entre a empresa interessada e o Banco Central do Brasil, por meio da assinatura de Contrato de Prestação 
de Serviços.  
Parágrafo único. A contratação processar-se-á com inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25, da 
Lei nº 8.666, de 21.06.93. 
Art. 45. O Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado observará, dentre outras, as seguintes características: 
I - conferirá autorização para a prestação dos serviços de que se trata, em caráter de intransferibilidade e não-
exclusividade;  
II - será regido pela legislação vigente.  
Art. 46. Os custos dos recursos disponibilizados para as instituições que se credenciarem para a prestação dos serviços 
de provimento de acesso ao Sisbacen, referentes aos recursos integrantes do parque computacional e de comunicações 
do Banco Central do Brasil, alocados em função do estabelecimento da conexão entre as redes de comunicação de 
dados administradas pelas partes, serão objeto de ressarcimento, por parte daquelas instituições ao Banco Central do 
Brasil. 
Art. 47. Os custos a que se refere o artigo anterior serão objeto de arbitramento por parte do Banco Central do Brasil, na 
forma estabelecida neste regulamento, e o seu ressarcimento ocorrerá a partir da assinatura do contrato. 
Parágrafo primeiro O ressarcimento de que trata este artigo efetuar-se-á por meio da prestação de serviços de 
assessoramento técnico, pela instituição provedora ao Banco Central do Brasil, nas diversas áreas que disciplinam o 
desenvolvimento, a manutenção, a operação, a administração e segurança de dados e o suporte a equipamentos, 
programas e comunicações no âmbito do Sisbacen. 
Parágrafo segundo. Ficará a exclusivo critério do Banco Central do Brasil escolher, dentre os projetos em 
desenvolvimento sob a responsabilidade do Deinf, aqueles que serão objeto da prestação dos serviços de 
assessoramento de que trata este artigo.  
Parágrafo terceiro. Os serviços de assessoramento, conforme definidos neste artigo, serão prestados por meio de 
profissionais vinculados à provedora de acesso, escolhidos em função da sua formação e da área e complexidade do 
projeto a ser desenvolvido. 
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Parágrafo quarto. O Banco Central do Brasil poderá, a qualquer tempo e a seu  exclusivo critério, solicitar a substituição 
de quaisquer dos profissionais designados pela provedora de serviços de acesso para a prestação dos serviços de 
assessoramento técnico, em função: 
I - da sua conduta pessoal ou profissional; 
II - do início, alteração, cancelamento ou finalização de quaisquer projetos; 
III - da alteração de prioridades em relação aos projetos, qualquer que seja a fase do seu desenvolvimento. 
Parágrafo quinto. Fica estabelecido que a cada conjunto de 30 (trinta) usuários - desconsideradas as frações - cujo 
acesso ao Sisbacen seja intermediado pela provedora, corresponderá a obrigação da prestação de 170 (cento e setenta) 
horas mensais de serviços de assessoramento técnico, nos termos deste regulamento. 
Parágrafo sexto. Fica também estabelecido em 170 (cento e setenta) o número mínimo de horas mensais de serviços de 
assessoramento técnico, que deverá obrigatoriamente ser prestado pela instituição provedora ao Banco Central do 
Brasil, na forma prevista neste artigo. 
Parágrafo sétimo. No cômputo da quantidade de horas de serviços efetivamente prestadas, efetuado mensalmente, será 
considerado o conjunto de profissionais designados pela instituição provedora, envolvidos em todos os projetos em 
desenvolvimento que hajam sido qualificados pelo Deinf para a prestação dos serviços de assessoramento. 
Parágrafo oitavo. Os serviços prestados e as horas correspondentes serão objeto de permanente acompanhamento, 
controle e avaliação por parte do Banco Central do Brasil e da instituição provedora, que estabelecerão, de comum 
acordo, os procedimentos operacionais a serem observados na sua efetivação. 
TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 48. O Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf) fica autorizado a estabelecer procedimentos 
complementares aos contidos no presente Regulamento, com vistas a consecução dos seus objetivos. 
Parágrafo único. Os procedimentos estabelecidos na forma deste artigo serão objeto de divulgação pelo Deinf, e 
entrarão em vigor após a sua publicação. 
Art. 49. O relacionamento entre os usuários do Sisbacen e o Banco Central do Brasil efetuar-se-á por intermédio do 
Departamento de Tecnologia da Informação e pelo componente administrativo que o represente regionalmente. 
Parágrafo primeiro Para efeito do disposto neste artigo, e nos casos de usuários do tipo institucional, o relacionamento 
deverá ser mantido com a representação regional da jurisdição da sede da instituição. 
Art. 50. O Sisbacen não receberá informações, solicitadas regular ou eventualmente, de instituições sujeitas à ação 
controladora, reguladora e/ou fiscalizadora do Banco Central do Brasil e sujeitas ao ressarcimento de custos que, não 
estando credenciadas junto ao Sisbacen, façam remessa conjuntamente com outras instituições. 
Art. 51. As instituições usuárias do Sisbacen que venham a sofrer processo de liquidação extrajudicial por parte do 
Banco Central do Brasil serão dispensadas do ressarcimento de custos a partir da data da decretação da liquidação. 
ANEXO AO REGULAMENTO DO SISBACEN 
1. Valor básico mensal correspondente ao credenciamento para o uso do Sisbacen: R$ 159,00 (cento cinqüenta e nove 
reais) 
2. Valor correspondente ao uso do Sisbacen pelo "megabyte" trafegado que exceder a 3 (três) "megabytes" mensais : 
R$53,00 (cinqüenta e três reais). 
3. Por mídia magnética recebida em cada remessa (cartucho, cd e outros): R$106,00 (cento e seis reais). 
4. Pelo “megabyte” recebido via mídia magnética que exceder a 3 (três) "megabytes": R$53,00 (cinqüenta e três reais). 
5. As Cooperativas de Crédito ficam isentas do ressarcimento de custos com a utilização do Sisbacen. 
6. As Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM) ficam isentas do ressarcimento de custos com a utilização 
do Sisbacen. 
7. O usuário especial está isento do ressarcimento relativo ao valor básico mensal correspondente ao credenciamento 
para o uso do Sisbacen e ao valor correspondente ao uso do Sisbacen pelo “megabyte” trafegado. 
 
84. CIRCULAR N.º 3235, BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE 22 DE ABRIL DE 2004. (DOU 23.4.2004, Seção 1, pp. 36-

38). Dispõe sobre a transferência de recursos de que tratam os arts. 3º e 8º da Lei 9.311, de 1996, e o art. 85 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, a abertura, manutenção e movimentação de contas correntes de depósito para 
investimento e modalidade de depósito de poupança com rendimento adicional, bem como altera o Cosif e o Conef, para 
registro de depósitos para investimentos. 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 20 de abril de 2004, com base nos arts. 3º, § 
1º, 8º, §§ 1º, 11 e 12, 16, caput e § 1º, e 17, inciso IV, da Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, com as alterações 
introduzidas pela Lei 10.306, de 8 de novembro de 2001, e pela Medida Provisória 179, de 1º de abril de 2004, e no art. 
3º do Decreto 4.296, de 10 de julho de 2002, e com fundamento no art. 10, inciso IX, da Lei 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, renumerado pela Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989, decidiu: 
Art. 1º Estabelecer que, para os fins do art. 8º, inciso I, da Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, e observadas as normas 
do Ministério da Fazenda a que se refere o § 2º do mencionado artigo, na transferência de recursos de conta de depósito 
de poupança não integrada a conta corrente de depósito para investimento, de que trata o inciso VII daquele artigo, 
introduzido pela Medida Provisória 179, de 1º de abril de 2004, bem como de contas de depósito judicial e de depósito 
em consignação de pagamento, de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
introduzidos pelo art. 1º da Lei 8.951, de 13 de dezembro de 1994, para crédito em conta de depósitos à vista ou conta 
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de poupança dos mesmos titulares em instituição financeira distinta daquela em que o depositante mantém referidas 
contas, a instituição financeira deve adotar a seguinte sistemática: 
I - quando a transferência for realizada por intermédio da Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis - 
Compe:  
a) se a instituição financeira sacada participar da Compe e os recursos forem destinados a crédito em conta em 
instituição financeira que também participe da Compe, utilizar cheque administrativo não à ordem, nominativo à 
instituição financeira destinatária, com anotação, no verso, da sua finalidade, dos nomes dos titulares e do número da 
sua conta, com tratamento idêntico ao previsto para o cheque-padrão; 
b) se a instituição financeira sacada ou creditada não participar da Compe, utilizar cheque não à ordem, nominativo à 
instituição financeira destinatária, com a anotação, no verso, da sua finalidade, dos nomes dos titulares e do número da 
sua conta;  
II - quando a transferência for realizada por intermédio de outro sistema de transferência de recursos, utilizar, à opção 
do titular da conta, o Documento de Crédito (DOC) na modalidade DOC D ou a Transferência Eletrônica Disponível - 
TED.  
Art. 2º Para os fins do art. 8º, inciso II, da Lei 9.311, de 1996, e observadas as normas do Ministério da Fazenda a que 
se refere o § 2º do mencionado artigo, no caso de transferência de recursos entre contas de depósitos à vista dos mesmos 
titulares, envolvendo instituições financeiras distintas, participantes ou não da Compe, deve ser utilizado, à opção do 
titular da conta, DOC D, Cheque para Transferência Bancária - Cheque TB ou TED.  
§ 1º O Cheque TB, de uso exclusivo no âmbito das instituições financeiras, deve: 
I - ter modelo e tratamento de personalização idênticos aos utilizados para o cheque-padrão, inclusive quanto a 
caracteres magnetizáveis, com as seguintes diferenças: 
a) no anverso: 
1. a segunda faixa, destinada à indicação do valor por extenso e do nome do favorecido, deve iniciar com a expressão 
“Transfira por este cheque a quantia de ...” e terminar com “Não à Ordem”; 
2. a terceira faixa, destinada à identificação do banco, à esquerda, deve conter, em primeiro plano, a expressão “Cheque 
para Transferência Bancária”, e à direita, campos indicando o local e a data de emissão do cheque e os dados do banco 
acolhedor do depósito (números identificadores do banco e da agência, bem como da conta de depósitos à vista a ser 
creditada); 
b) no campo 2 da banda de magnetização deve constar, para fins de tipificação do documento, o código 9 - cheque para 
transferência bancária; 
II - ser distribuído a cada depositante que o solicitar;  
III - conter, no verso, o motivo da transferência efetuada. 
§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, à transferência de recursos envolvendo conta de depósitos à vista 
mantida em cooperativa de crédito. 
§ 3º Em decorrência do disposto no art. 8º, § 4º, da Lei 9.311, de 1996, a transferência de recursos a que se refere este 
artigo não é permitida nos casos de contas conjuntas de pessoas físicas com mais de dois titulares e de contas conjuntas 
de pessoas jurídicas. 
Art. 3º Para os fins do art. 85, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pelo art. 3º 
da Emenda Constitucional 37, de 12 de junho de 2002, e do art. 8º, inciso VI, da Lei 9.311, de 1996, e observadas as 
normas do Ministério da Fazenda a que se refere o § 2º do mencionado art. 8º, deve  ser observado o seguinte: 
I - a transferência de recursos refere-se a operações de: 
a) compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de 
balcão organizado; 
b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros e 
intermediados por instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de mercadorias; 
c) ajustes diários exigidos em mercados organizados de liquidação futura e específicos das operações a que se refere o 
art. 2º, inciso V, da mencionada Lei 9.311, de 1996, referenciadas em ações ou índices de ações; 
II - a transferência de recursos necessários ao pagamento das ações ou contratos adquiridos ou dos ajustes diários, 
referidos no inciso I, envolvendo instituições distintas, deve ser efetuada mediante a utilização, à opção do titular da 
conta, do DOC D, do Cheque TB ou da TED, com a indicação da finalidade da transferência, entre as mencionadas 
naquele inciso; 
III - as instituições que intermediarem ou liquidarem as operações devem abrir, em seu nome, conta específica em 
banco múltiplo com carteira comercial, em banco comercial ou na Caixa Econômica Federal, destinada exclusivamente 
ao acolhimento dos recursos transferidos nos termos do inciso II, de titularidade de seus clientes.  
Parágrafo único. O disposto no caput, inciso I, alínea “c”, também se aplica aos ajustes diários exigidos em mercados 
organizados de liquidação futura e específicos das operações a que se refere o art. 2º, inciso V, da mencionada Lei 
9.311, de 1996, referenciadas em ativos outros que não ações ou índices de ações, contratadas até 31 de julho de 2004. 
Art. 4º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, quando da 
abertura de contas correntes de depósito para investimento, de que trata o art. 8º, inciso VII, da Lei 9.311, de 1996, 
introduzido pela Medida Provisória 179, de 2004, devem observar as condições e os procedimentos pertinentes à 
abertura e manutenção de contas de depósitos de que trata a Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as 
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alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, ou a Resolução 
3.104, de 25 de junho de 2003, modificada pela Resolução 3.113, de 31 de julho de 2003, conforme o caso. 
§ 1º As contas correntes de depósito para investimento podem ser mantidas na modalidade de conta individual ou de 
conta conjunta, vedadas a respectiva movimentação por meio de cheques ou de cartão magnético e a remuneração de 
eventual saldo positivo nelas registrados. 
§ 2º Fica dispensado o cumprimento das formalidades previstas na Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, 
na hipótese de abertura de conta corrente de depósito para investimento por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou 
domiciliada no País, que seja titular de conta de depósitos à vista ou de conta de poupança na própria instituição ou em 
outra instituição financeira, inclusive no caso de conta conjunta, desde que registradas na respectiva ficha-proposta as 
informações referentes à identificação da instituição financeira, da agência e da referida conta de depósitos à vista ou 
conta de poupança. 
§ 3º As instituições referidas neste artigo devem designar, expressamente, pelo menos um diretor para responder pelo 
cumprimento das normas de abertura, manutenção e movimentação de contas correntes de depósito para investimento, 
observada a necessidade de registro da referida designação no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do 
Banco Central do Brasil - Unicad, no prazo máximo de trinta dias, contados da respectiva ocorrência, bem como de 
manutenção do mencionado registro permanentemente atualizado.  
§ 4º A utilização da faculdade de que trata o § 2º não desonera o diretor designado nos termos do § 3º e o gerente 
responsável pelas contas correntes de depósito para investimento, se houver, da responsabilidade de que trata o art. 64 
da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e do cumprimento das demais disposições previstas na legislação e na 
regulamentação em vigor.  
§ 5º A responsabilidade pela observância dos procedimentos relativos à prevenção e ao combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e regulamentação complementar, também se 
aplica às instituições referidas neste artigo, relativamente às contas correntes de depósito para investimento. 
Art. 5º O ingresso de recursos novos nas contas correntes de depósito para investimento será feito exclusivamente por 
meio de lançamento a débito em conta individual de depósitos à vista do titular ou em conta conjunta de depósitos à 
vista de que seja um dos titulares, por cheque de sua emissão, cruzado e intransferível, ou por TED emitida a débito de 
sua conta de depósitos à vista.  
Art. 6º Para os fins do art. 8º, inciso VII e § 13, da Lei 9.311, de 1996, introduzido pela Medida Provisória 179, de 
2004, e observadas as normas do Ministério da Fazenda a que se refere o § 2º do mencionado artigo, no caso de 
transferência de recursos entre contas correntes de depósito para investimento dos mesmos titulares, envolvendo 
instituições distintas, participantes ou não da Compe, deve ser utilizada a TED. 
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no art. 8º, § 4º, da Lei 9.311, de 1996, a transferência de recursos a que se 
refere este artigo não é permitida nos casos de contas conjuntas de pessoas físicas com mais de dois titulares e de contas 
conjuntas de pessoas jurídicas, hipótese em que a transferência deve ser efetuada mediante a utilização de contas de 
depósitos à vista. 
Art. 7º Os valores das retiradas de recursos das contas correntes de depósito para investimento, quando não destinados à 
realização de aplicações financeiras, serão pagos exclusivamente ao beneficiário por meio de lançamento a crédito em 
sua conta individual de depósitos à vista ou em conta conjunta de depósitos à vista de que seja um dos titulares, por 
cheque, cruzado e intransferível, ou por TED emitida a crédito de sua conta de depósitos à vista. 
Art. 8º As operações nos mercados organizados de liquidação futura com derivativos, contratadas a partir de 2 de agosto 
de 2004, devem integrar as contas correntes de depósito para investimento referidas no art. 5º. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as operações mencionadas no art. 3º, inciso I, alíneas “b” e “c”. 
Art. 9º Os instrumentos previstos nos arts. 1º, 2º, 3º e 6º, utilizados para efetuar a transferência de recursos sem a 
incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira - CPMF: 
I - não estão sujeitos a limitação de valor para efeito da respectiva emissão, exceto no caso de utilização do DOC D, ao 
qual se aplica o valor máximo estabelecido no art. 2º da Circular 3.224, de 12 de fevereiro de 2004; 
II - não podem ser recusados por instituição financeira.  
Parágrafo único. Na transferência de recursos mediante a utilização da TED, devem ser observadas as seguintes 
condições: 
I - necessidade de prestação de informações para a perfeita identificação do cliente final, inclusive no caso de 
transferência destinada a não cliente da instituição financeira destinatária, bem como da finalidade e do tipo de 
transferência efetuada; 
II - quando emitida a favor de cliente de instituição não titular de conta Reservas Bancárias, a instituição financeira 
destinatária deve disponibilizar, na mesma data, as informações constantes do respectivo instrumento para a instituição 
na qual mantida a conta de depósitos do cliente. 
Art. 10. Para fins do disposto nesta circular, a identificação das pessoas envolvidas nas transferências de recursos é dada 
pelo nome e por intermédio do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Art. 11. As transferências de recursos previstas nesta circular, realizadas no âmbito de uma mesma instituição, com a 
não incidência da CPMF ou com a sua incidência à alíquota zero, devem ser feitas mediante lançamento contábil, 
cabendo a essa instituição o controle analítico dessas ocorrências. 
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Parágrafo único. As transferências de que trata este artigo podem ser realizadas, também, por Cheque TB. 
Art. 12. As instituições financeiras e demais instituições referidas nesta circular devem instituir controles específicos 
para a identificação dos lançamentos de que trata o art. 85 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e do 
art. 3º da Lei 9.311, de 1996, bem como dos demais lançamentos regulados por este normativo.  
Art. 13. É facultado à instituição financeira remetente dispensar a assinatura do correntista na emissão do DOC D, 
ficando, nesse caso, co-responsável pelas informações constantes do respectivo  documento. 
Art. 14. Para os fins do art. 16, caput, incisos II, III e IV, e § 1º, da Lei 9.311, de 1996, com as alterações introduzidas 
pela Medida Provisória 179, de 2004, admite-se, além das formas de recebimento e de pagamento ali previstas, somente 
a utilização do DOC E ou da TED, desde que a respectiva emissão seja providenciada a débito ou a crédito do titular, do 
mutuário ou do beneficiário, conforme o caso. 
Parágrafo único. No caso de utilização DOC E, deve ser observado o valor máximo estabelecido no art. 2º da Circular 
3.224, de 2004, para efeito da respectiva emissão. 
Art. 15. Para os fins do art. 17, inciso I, da Lei 9.311, de 1996, admite-se um único endosso, independentemente de sua 
natureza - endosso-recibo, endosso-transferência ou outra modalidade qualquer -, nos cheques pagáveis no País. 
Art. 16. Permanece facultado o recebimento, exclusivamente de pessoas físicas, de depósitos de poupança, pelas 
instituições financeiras autorizadas a efetuar captações da espécie, cujos rendimentos são calculados mensalmente e 
creditados na data de aniversário trimestral da conta. 
Parágrafo único. Os depósitos de poupança na modalidade prevista neste artigo podem, a critério da instituição 
financeira, ser integrados a contas correntes de depósito para investimento referidas no art. 5º. 
Art. 17. Os depósitos de que trata o art. 16 têm a seguinte remuneração: 
I - básica pela Taxa Referencial - TR relativa à respectiva data de aniversário de cada mês do trimestre; 
II - taxa de juros adicional de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês); 
III - adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), até 31 de dezembro de 2007, sobre o valor de cada saque 
efetuado, a ser creditado na data do saque, desde que o valor sacado tenha permanecido em depósito por prazo igual ou 
superior a noventa dias. 
§ 1º A remuneração de que tratam os incisos I e II deve ser calculada sobre o menor saldo apresentado em cada mês e 
capitalizada mensalmente, enquanto não creditada na conta. 
§ 2º A remuneração adicional de que trata o inciso III é devida inclusive sobre a remuneração referida nos incisos I e II 
e deve ser creditada na data de aniversário trimestral da conta, independentemente de eventual saque, total ou parcial, 
ocorrido ao longo do trimestre. 
Art. 18. Novos depósitos de poupança na modalidade prevista no art. 16, quando realizados em data não coincidente 
com a do aniversário trimestral da conta, devem ser efetuados em contas novas.  
Art. 19. Aplicam-se aos depósitos de que tratam os arts. 16 a 18 as disposições regulamentares vigentes para as demais 
modalidades de depósitos de poupança, inclusive quanto ao direcionamento dos recursos. 
Art. 20. A instituição financeira que mantinha depósitos de poupança para pessoas físicas em 17 de junho de 1999 pode 
continuar considerando-os como integrantes da modalidade prevista no art. 16, observado que o prazo de permanência 
para efeito de crédito da remuneração adicional de que trata o art. 17, inciso III, deve ser contado a partir da referida 
data. 
Art. 21. São efetuadas as seguintes alterações no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - 
Cosif: 
I - inclusão, no documento 2 do Cosif, Balancete/Balanço Patrimonial, do código de publicação 419 - Outros Depósitos; 
II - modificação da nomenclatura do título DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS, código 4.1.1.80.00-6, para 
DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS; 
III - criação do seguinte desdobramento de subgrupo, com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHZ:  
4.1.9.00.00-4 Outros Depósitos; 
IV - criação dos seguintes título e subtítulos contábeis com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHZ e códigos 
ESTBAN e de publicação 416 e 419, respectivamente: 
4.1.9.10.00-1 DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS 
4.1.9.10.10-4 Ligadas 
4.1.9.10.20-7 Outras Pessoas Físicas 
4.1.9.10.30-0 Outras Pessoas Jurídicas; 
V - definição de que o título DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS, código 4.1.9.10.00-1 do Cosif, destina-se ao 
registro dos valores dos depósitos para investimento isentos de cobrança da CPMF, nos termos da legislação em vigor. 
Art 22. Fica criado no Consolidado Econômico Financeiro - Conef, documento 5 do Cosif, o seguinte título: 
40.1.9.00.00-8 Outros Depósitos. 
Art 23. Fica incluída, no documento Anexo II à Carta-Circular 2.918, de 15 de junho de 2000, a aglutinação do 
desdobramento de subgrupo 4.1.9.00.00-4 no 40.1.9.00.00-8. 
Art. 24. Fica incluída, nos quadros 7002 - Balanço Patrimonial, 7006 - Balanço Patrimonial - Consolidado Societário e 
7010 - Balanço Patrimonial - Conglomerado Financeiro, do Anexo I à Carta-Circular 2.959, de 15 de março de 2001, a 
seguinte linha:  
40.1.1.90.00.00 Outros Depósitos. 
Art. 25. Esta circular entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 2 de agosto de 2004. 
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Art. 26. Fica revogada, a partir de 2 de agosto de 2004, a Circular 3.137, de 11 de julho de 2002. 
SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES - Diretor 
 

A T O S    

85. ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, DE 16 DE ABRIL DE 2004. (DOU 19.4.2004, Seção 
1, p. 1).  

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 169, de 20 de fevereiro de 2004, que “acrescenta o 
inciso XVI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 20 de 
abril de 2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 
Congresso Nacional, 16 de abril de 2004 
Senador JOSÉ SARNEY - Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 
86. ATO Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE  JUSTIÇA, DE 24 DE MARÇO DE 2004. (DJU 05.4.2004, Seção 1, p. 140). 

(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DJ do dia 26/3/2004. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, 
inciso XXI, do Regimento Interno e com o objetivo de aperfeiçoar e agilizar os procedimentos judiciais,  
Considerando a declaração de greve, por tempo indeterminado, dos membros da Advocacia da União, incluindo-se os 
procuradores das autarquias e das fundações públicas, e da Fazenda Pública Nacional, iniciada no dia 15 deste mês; 
Considerando a necessidade de preservar o interesse público que se encontra ameaçado em face da possibilidade de que 
a paralisação resulte em prejuízo à defesa dos entes públicos perante os órgãos jurisdicionais, resolve: 
Art. 1º Suspender, em favor da União, Administração Direta e Indireta, seus membros, órgãos ou entidades, e Fazenda 
Pública Nacional, por motivo de força maior, nos termos do artigo 265, inciso V, do Código de Processo Civil e do 
artigo 106, § 2º , do Regimento Interno, a partir de 15 de março de 2004, a contagem dos prazos processuais nos feitos 
em que sejam partes.  
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e terá eficácia, no âmbito desta Corte, até o término do 
movimento grevista. 
Ministro Nilson Naves 
 
87. ATO Nº 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE  JUSTIÇA, DE 20 DE ABRIL DE 2004. (DJU 26.4.2004, Seção 1, p. 87).  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, 
inciso XXI, do Regimento Interno e com o objetivo de aperfeiçoar e agilizar os procedimentos judiciais, resolve: 
Art. 1º Referendar o Ato nº 52, de 24 de março de 2004, até a data de 26 de abril de 2004, em consonância com decisão 
unânime do Plenário deste Tribunal do dia 20 de abril de 2004. 
Ministro Edson Vidigal – Presidente 
 
88. ATO Nº 137 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 02 DE ABRIL DE 2004. (DOU 07.4.2004, Seção 1, p. 

219).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: 
Art. 1º. Fixar o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça do Trabalho, referente ao exercício 2004, nos 
termos do art. 69 da Lei 10.707/2003 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004. 
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revoga-se o ATO.SEOF.GDGCA.GP.Nº 34, de 4 de fevereiro de 2004. 
Ministro FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
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89. ATO Nº 138 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 02 DE ABRIL DE 2004. (DOU 07.4.2004, Seção 1, pp. 

219-220).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,  
Considerando os termos do art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, combinado com o art. 70 da Lei 
n.º 10.707, de 30 de julho de 2003 (LDO 2004), ad referendum do Tribunal Pleno, resolve:  
Art. 1º O empenho das dotações orçamentárias e a movimentação financeira do Tribunal Superior do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, consignadas na Lei Orçamentária de 2004, ficam limitados aos valores constantes do 
anexo deste Ato. 
§ 1º É obrigatório o bloqueio das dotações correspondentes à limitação, no sistema SIAFI, ficando vedado o seu 
oferecimento para cancelamento mediante crédito adicional. 
§ 2º Os tribunais informarão as programações bloqueadas ao Serviço de Administração Financeira do TST, até cinco 
dias úteis após a publicação deste Ato. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
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90. ATO Nº 158 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 14 DE ABRIL DE 2004. (DJU 19.4.2004, Seção 1, p. 
321).  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad 
referendum do Tribunal Pleno, 
Considerando a manifestação de vontade do Ex.mo Ministro Vice-Presidente do Tribunal de se transferir para a eg. 3ª 
Turma, externada no Ofício GVP Nº 001/2004; 
Considerando o disposto no art. 63, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, resolve: 
Autorizar a transferência do Ex.mo Ministro Ronaldo Lopes Leal para a eg. 3ª Turma, na vaga do Ex.mo Ministro 
Vantuil Abdala, passando o Ex.mo Ministro Francisco Fausto a integrar a 5ª Turma, na vaga do Ex.mo Ministro Rider 
Nogueira de Brito.  
VANTUIL ABDALA - Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
<!ID47752-0> 
91. ATO Nº 159 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 14 DE ABRIL DE 2004. (DJU 19.4.2004, Seção 1, p. 

321).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e de conformidade com 
o disposto no art. 36, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e 
de seus Órgãos Judicantes. 
TRIBUNAL PLENO 
Ministro Vantuil Abdala - Presidente do Tribunal 
Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Rider Nogueira de Brito - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros 
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Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra Martins Filho 
Ministro João Batista Brito Pereira 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
Ministro Emmanoel Pereira 
Ministro Lelio Bentes Corrêa 
SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
Ministro Vantuil Abdala - Presidente do Tribunal 
Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Rider Nogueira de Brito - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS 
Ministro Vantuil Abdala - Presidente do Tribunal 
Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Rider Nogueira de Brito - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
Ministro Vantuil Abdala - Presidente do Tribunal 
Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Rider Nogueira de Brito - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministro João Batista Brito Pereira 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
Ministro Lelio Bentes Corrêa 
SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
Ministro Vantuil Abdala - Presidente do Tribunal 
Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Rider Nogueira de Brito - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
Ministro Emmanoel Pereira 
PRIMEIRA TURMA 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Emmanoel Pereira 
Ministro Lelio Bentes Corrêa 
SEGUNDA TURMA 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
TERCEIRA TURMA 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.192 91

Ministro Ronaldo Lopes Leal - Vice-Presidente do Tribunal 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
QUARTA TURMA 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra Martins Filho 
QUINTA TURMA 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro João Batista Brito Pereira 
VANTUIL ABDALA - Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
92. ATO Nº 186 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 28 DE ABRIL DE 2004. (DJU 30.4.2004, Seção 1, p. 

829).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o disposto nos arts. 96, inciso I, alínea "b", e 99 da Constituição Federal e no Decreto n.º 2.271/97, art. 1º, 
§§ 1º e 2º, e tendo em vista o constante do processo TST n.º 41.155/2004-7, ad referendum do Tribunal Pleno, resolve: 
Art. 1º A Especialidade Telefonia da Área de Serviços Gerais do Quadro de Pessoal deste Tribunal é declarada em 
processo de Extinção. 
Parágrafo único. Os cargos terão a Área de Atividade e a Especialidade alteradas à medida em que ocorrer sua vacância, 
até a completa extinção da referida Especialidade. 
Art. 2º As atividades de atendimento na central telefônica da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho serão objeto 
de execução indireta. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
VANTUIL ABDALA - Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 

S U M Ú L A S  

93. SÚMULA Nº 11, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14.4.2004, Seção 1, p. 
322). 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 
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 
 
94. SÚMULA Nº 12, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 05 DE ABRIL DE 2004. (DJU 14.4.2004, Seção 1, p. 

322). 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 
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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 
 

E D I T A I S  

95. EDITAL DA VICE-CORREGEDORIA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  4ª REGIÃO  
DE 13 DE ABRIL DE 2004.  (DOJ-RS  15.04.2004, 1º Caderno, p. 80).  

A JUÍZA VICE-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO FAZ SABER, 
aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4.ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do 
Trabalho de SÃO BORJA, em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. LÍRIA REGINA VIZZOTTO 
MARQUES, conforme Portaria n.º 1230, de 31.3.2004, publicada no D.O.E. de 13.4.2004. Porto Alegre, 13 de abril de 
2004. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA – Juíza Vice-Corregedora Regional, no exercício da Presidência, na forma 
regimental. 
 
96. EDITAL DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO DE 15 DE ABRIL DE 

2004.  (DOJ-RS  19.04.2004, 1º Caderno, p. 96).  
O JUIZ-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 1ª Vara do Trabalho 
de RIO GRANDE, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz LUÍS FETTERMANN BOSAK, conforme Portaria nº 
1499/2004. Porto Alegre, 15 de abril 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  

97. INFORMATIVO DO STF Nº 342 – 29 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Auditor de Tribunal de Contas Estadual 
Julgado o pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB contra os 
artigos 74, § 2º; 53, XX, e 95, XIV, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Preliminarmente, o Tribunal 
afastou a prejudicialidade da ação no que concerne ao § 2º do art. 74, uma vez que a suspensão da eficácia do mesmo 
artigo, nos autos da ADI 892 MC/RS (DJU de 7.11.97), não alcança o § 2º, impugnado na presente ação direta. Em 
seguida, o Tribunal julgou prejudicado o pedido com relação ao inciso XIV do art. 95, em face de sua alteração 
substancial pela EC estadual 13/95, promulgada posteriormente ao ajuizamento da ação direta. Prosseguindo, o 
Tribunal, examinando o mencionado § 2º do art. 74 - "Os Auditores substitutos de Conselheiros, em número de sete, 
nomeados pelo Governador após aprovação em concurso público de provas e de títulos realizado pelo Tribunal de 
Contas, na forma de sua Lei Orgânica, terão, quando em substituição a Conselheiro, as mesmas garantias, 
impedimentos, vencimentos e vantagens do titular e, quando no exercício das demais funções de judicatura, os dos 
Juízes do Tribunal de Alçada" -, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e, quando no exercício das demais 
funções de judicatura, os dos Juízes do Tribunal de Alçada", nele contida, por ofensa ao art. 37, XIII, da CF/88, que 
veda a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público, bem como por contrariar o disposto no § 4º do art. 73, também da CF. Quanto ao inciso XX do art. 53 - 
"Compete exclusivamente à Assembléia Legislativa ... XX. Solicitar informações aos Poderes Executivo e Judiciário, 
por escrito, nos termos da lei, sobre fatos relacionados com cada um deles e sobre matéria legislativa, em tramitação na 
Assembléia Legislativa ou sujeita à fiscalização desta" -, o Tribunal, por maioria, julgou procedente em parte o pedido, 
para dar a expressão "sobre fatos relacionados com cada um deles" interpretação conforme à Constituição, de modo a 
excluir os atos jurisdicionais - porquanto cabível, embora não expressamente previsto na Constituição Federal, a 
solicitação, pela Assembléia Legislativa, de informações, tanto ao Poder Executivo, quanto ao Poder Judiciário, sobre 
matéria legislativa em tramitação, ou sujeita à sua fiscalização -, vencidos, no ponto, os Ministros Maurício Corrêa, 
relator, Cezar Peluso e Carlos Velloso, que apenas excluíam do texto a referida expressão. Precedentes citados: ADI 
1067 MC/MG (DJU de 23.9.94) e ADI 507/AM (DJU de 8.8.2003).  
ADI 134/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, 25.3.2004.(ADI-134) 
Reajuste de 3,17%: Pagamento Parcelado - 2 
Concluído o julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Advogado-Geral da União contra decisão que, 
reconhecendo o direito de servidora pública ao reajuste de seus vencimentos no percentual de 3,17%, declarara a 
inconstitucionalidade do art. 11 da Medida Provisória 2.225/2001 e determinara o pagamento dos valores atrasados de 
uma só vez - v. Informativo 341. O Tribunal, considerando que o parcelamento previsto no mencionado artigo 11 
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somente pode vincular os servidores que com ele tenham consentido - já que sua aceitação não pode se dar de forma 
compulsória -, e salientando, no caso concreto, o fato de que a recorrida desde a origem se insurge contra o pagamento 
dos valores atrasados de forma parcelada, negou provimento ao recurso extraordinário, mas conferiu ao citado artigo 11 
interpretação conforme à Constituição, de modo a excluir do seu alcance as hipóteses em que o servidor se recuse, 
explícita ou tacitamente, a aceitar o parcelamento previsto no dispositivo. O Min. Carlos Velloso, relator, retificou o 
voto anteriormente proferido. 
RE 401436/GO, rel. Min. Carlos Velloso, 31.3.2004.(RE-401436) 
Representação Judicial do DF - 3 
Julgado o pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação Nacional de Procuradores de Estado - ANAPE 
contra a Emenda 9/96 que, modificando a redação de dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, institui a 
Procuradoria Geral da Câmara Legislativa. Preliminarmente, o Tribunal reconheceu a legitimidade ativa ad causam da 
autora para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por se qualificar como entidade de classe de âmbito 
nacional, nos termos do art. 103, IX, da CF/88. Em seguida, o Tribunal julgou prejudicado o pedido com relação ao art. 
57, § 1º, V, da norma impugnada, em face de sua expressa revogação pelo art. 1º da Emenda 14/97. Prosseguindo no 
julgamento, o Tribunal, tendo em conta a jurisprudência da Corte no sentido de que o Poder Legislativo possui 
autonomia para manter, em sua estrutura, setor especializado na consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos 
estatais, nos casos em que a Câmara apresente-se em juízo em nome próprio, julgou procedente em parte o pedido, para 
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do caput do citado art. 57, a fim de esclarecer que a 
representação judicial do Poder Legislativo pela Procuradoria Geral da Câmara Distrital limita-se aos casos em que esta 
Casa compareça em juízo em nome próprio - ficando excluídas, portanto, as hipóteses em que esta atua na defesa de 
interesses da pessoa jurídica do Distrito Federal -, vencido, no ponto, o Min. Marco Aurélio, que julgava procedente o 
pedido e declarava a inconstitucionalidade do referido artigo ("Art. 57. O Poder Legislativo será representado por seu 
Presidente e, judicialmente, pela Procuradoria Geral da Câmara Legislativa."). 
ADI 1557/DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 31.3.2004.(ADI-1557) 
Representação Judicial do DF - 4 
Prosseguindo no mesmo julgamento, o Tribunal, entendendo caracterizada a ofensa ao art. 132 da CF, julgou 
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Emenda 9/96, na parte em que alterava o art. 
110 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da expressão "no âmbito do Poder Executivo", contida no caput do 
art. 111, também alterado pelo mesmo art. 1º - "Art. 110. A Procuradoria Geral é o órgão central do sistema jurídico do 
Poder Executivo, de natureza permanente, na forma do art. 132 da Constituição Federal. Art. 111. São funções 
institucionais da Procuradoria Geral do Distrito Federal, no âmbito de Poder Executivo: ...". Precedentes citados: ADI 
2713/DF (DJU de 7.3.2003), ADI 1679/GO (DJU de 21.11.2003), ADI 175/PR (DJU de 8.10.93) e ADI 825 MC/AP 
(DJU de 2.4.93). 
ADI 1557/DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 31.3.2004.(ADI-1557) 
ADI e Vício de Iniciativa - 1 
Por ofensa ao art. 61, II, § 1º, c e e, da CF/88 - que diz ser de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a 
iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, bem como sobre 
a criação e extinção de órgãos da administração pública -, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação 
direta ajuizada pelo Governador do Estado de Minas Gerais, para declarar a inconstitucionalidade do art. 35 do ADCT 
da Constituição do mesmo Estado, que assegurava a servidores e empregados públicos da administração direta 
contratados pelo regime trabalhista, bem como aos empregados públicos de entidades terceirizadas, o ressarcimento das 
diferenças pecuniárias resultantes de descumprimento de legislação trabalhista. 
ADI 270/MG, rel. Min. Maurício Corrêa, 31.3.2004.(ADI-270) 
ADI e Vício de Iniciativa - 2 
Entendendo caracterizada a afronta aos artigos 61, § 1º, II, c - que diz ser de competência privativa do chefe do Poder 
Executivo as leis que disponham sobre regime jurídico de servidores públicos -, e 201, V, ambos da CF/88, o Tribunal 
julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.951/92, do mesmo Estado, que, modificando a Lei 285/79, estendia a terceiros 
o benefício da pensão por morte, na ausência de outros beneficiários. Salientou-se que a CF, ao estabelecer as regras 
que disciplinam a previdência social, limitou expressamente a percepção do referido benefício ao cônjuge ou 
companheiro, e dependentes. Precedente citado: ADI 240/RJ (DJU de 13.10.2000). 
ADI 762/RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 1º.4.2004.(ADI-762) 
ADI e Vício de Iniciativa - 3 
Por aparente ofensa ao art. 61, § 1º, II, e, da CF/88 - que diz ser da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a 
iniciativa das leis que disponham sobre criação e extinção de órgãos da administração pública -, o Tribunal deferiu o 
pedido de medida cautelar formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para 
suspender, até julgamento final da ação, a eficácia da Lei 11.605/2001, do referido Estado, que, resultante de iniciativa 
parlamentar, cria o Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-Açúcar e seus 
derivados - PRODECANA, dispondo o respectivo gerenciamento pela Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento, além de determinar a criação de uma Secretaria Executiva, responsável pela sua coordenação. 
ADI 2799 MC/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.4.2004.(ADI-2799) 
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Servidor Público e Data de Pagamento 
Julgando improcedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, o 
Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 27, VIII, da Constituição do mesmo Estado, que assegura a servidores 
públicos estaduais sujeitos ao regime jurídico único, o direito "à percepção dos vencimentos e proventos até o último 
dia útil do mês a que correspondem". Considerou-se que o dispositivo impugnado não cuida de matéria sujeita à reserva 
de iniciativa do chefe do Poder Executivo - por não versar sobre regime jurídico nem majorar os vencimentos dos 
servidores públicos -, apenas fixando data-limite para pagamento da remuneração dos servidores. Precedentes citados: 
ADI 176/MT (RTJ 143/17) e ADI 657/RS (DJU de 28.9.2001). 
ADI 544/SC, rel. Min. Carlos Velloso, 1º.4.2004.(ADI-544) 
ADI e Prerrogativa de Foro 
Iniciado o julgamento de mérito de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba contra os artigos 41 a 45 
do ADCT da Constituição do mesmo Estado - que estabelecem reajuste automático, vinculado ao IPC, dos salários, 
vencimentos, soldos e proventos dos servidores públicos estaduais -, e 136, XII, da citada Constituição, que assegura ao 
Procurador do Estado o direito de ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça local, nos crimes 
comuns e de responsabilidade. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de julgar procedente em parte o 
pedido, para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 41 a 45 do ADCT, por entender caracterizada a 
violação à iniciativa privativa reservada ao chefe do Poder Executivo para as leis que disponham sobre aumento de 
remuneração de servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, a), além da ofensa ao art. 169, também da CF/88. Quanto ao 
art. 136, XII, da Constituição estadual, o Min. Carlos Velloso votou pela improcedência do pedido, uma vez que a 
competência dos tribunais de justiça, a teor do disposto no art. 125, § 1º, da CF, deve ser definida nas próprias 
Constituições estaduais. Após, o julgamento foi adiado, em face do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes. 
ADI 541/PB, rel. Min. Carlos Velloso, 1º.4.2004.(ADI-541)  
PIS e COFINS: Conceito de Faturamento - 2  
Retomado o julgamento de recurso extraordinário em que se questiona a constitucionalidade das alterações promovidas 
pela Lei 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, cujo art. 3º, § 1º, define o conceito de 
faturamento ("Art. 3º: O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. § 
1º. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas."). Trata-se, na espécie, de recurso 
extraordinário interposto por contribuinte - contra acórdão do TRF da 4ª Região que dera pela constitucionalidade da 
Lei 9.718/98, determinando a observância do prazo nonagesimal a partir da edição da Medida Provisória 1.724, de 
29.10.98 -, em que se alega a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718, de 27.11.98, em face da redação 
original do art. 195, I, da CF, sustentando-se, ademais, que, até a data da promulgação da Emenda Constitucional 20/98, 
que deu nova redação ao referido dispositivo constitucional, o PIS e a COFINS somente poderiam ser cobrados sobre o 
"faturamento" assim entendido como a renda obtida das vendas de mercadorias e serviços. Em síntese, alega-se a 
impossibilidade de uma lei, inconstitucional na origem, receber, durante a vacatio legis, o embasamento constitucional 
que lhe faltava antes de sua entrada em vigor, infirmando, portanto, a convalidação do art. 3º da Lei 9.718/98 pela EC 
20/98. Na assentada anterior (ocorrida em 12.2.2002, v. Informativo 294) o Min. Ilmar Galvão, relator, entendendo que 
na vacatio legis a lei pode receber o embasamento constitucional que lhe falta, e que o conceito de faturamento pode ser 
alterado por lei ordinária, proferiu voto no sentido de conhecer em parte do recurso extraordinário e lhe dar provimento 
para fixar o dia 1º/2/99 como termo inicial para a contagem do prazo nonagesimal. 
RE 346084/PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 1º.4.2004.(RE-346084)  
PIS e COFINS: Conceito de Faturamento - 3  
Na presente assentada, preliminarmente, o Tribunal indeferiu pedido de renovação do julgamento, ou ao menos da 
sustentação oral, formulado com base no decurso de tempo desde a primeira assentada e na nova composição da Corte. 
Em seguida, o Min. Gilmar Mendes, considerando que inexiste conceito definitivo de faturamento incorporado no texto 
constitucional - e afastando, portanto, a tese de que a definição contida na LC 70/91 teria incorporado ao art. 195, I, da 
CF, um conceito definitivo - proferiu voto-vista no sentido de negar provimento ao recurso, por considerar que a Lei 
impugnada seria constitucional, seja na redação original, seja naquela posterior à EC 20/98, uma vez que a referência a 
faturamento contida no art. 195, consubstanciando norma constitucional aberta e de feição institucional, já admitia 
acepções diversas daquela adotada no âmbito do direito comercial. O Min. Gilmar Mendes salientou, também, a 
existência de julgados da Corte que admitem a assimilação do conceito de receita bruta ao de faturamento - RREE 
150755/PE (DJU de 22.10.93) e 150764 (DJU de 2.4.93). Após o voto do Min. Maurício Corrêa, acompanhando o Min. 
Gilmar Mendes, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Cezar Peluso. 
RE 346084/PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 1º.4.2004.(RE-346084) 
Aposentadoria: Fixação de Tempo Ficto - 2 
Concluído o julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático 
Trabalhista - PDT contra a parte final do art. 3º e o art. 4º da Lei 1.713/90, do Estado do Rio de Janeiro, que previam a 
contagem em dobro do tempo de exercício em cargos de comissão na Administração Direta do mencionado Estado, 
para fins de aposentadoria - v. Informativo 324. O Tribunal, acompanhando o voto proferido pelo Min. Carlos Velloso, 
relator, julgou procedente o pedido, por entender que os dispositivos impugnados, ao reduzirem indiretamente o tempo 
fixado na CF para a aposentadoria, estabelecendo tempo ficto, afrontaram o disposto no art. 40, §§ 4º, e 10 da CF. 
ADI 404/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 1º.4.2004.(ADI-404) 
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PRIMEIRA TURMA 
Efeito Suspensivo em RE: art. 321, § 5º, do RISTF 
A Turma, por maioria, referendou a decisão do Min. Marco Aurélio, relator, que indeferira medida cautelar em que se 
pretendia, com base no disposto no § 5º do art. 14 da Lei 10.259/2001, a concessão de efeito suspensivo aos recursos 
extraordinários em curso interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, contra decisões dos Juizados 
Especiais Federais nas quais verse controvérsia referente à concessão de benefício assistencial a idoso ou a deficiente 
que não tenha comprovado possuir renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Considerou-se que a 
concessão de eficácia suspensiva prevista no § 5º do art. 321 do RISTF deve ser aplicada em situações excepcionais, 
nas quais haja risco para a tramitação dos processos, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Salientou-se, 
ainda, que o sobrestamento de processos diversos somente seria adequado por meio de incidente de uniformização de 
jurisprudência, e não em sede de recurso extraordinário, o qual possui limites subjetivos definidos. Vencido o Min. 
Sepúlveda Pertence que, tendo em conta a declaração, pelo Plenário do STF, da constitucionalidade da lei que trata do 
referido benefício previdenciário (ADI 1232/DF, DJU de 1º.6.2001), negava referendo à decisão. 
RE 418609 MC/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 30.3.2004.(RE-418609) 
CLIPPING DO DJ 
2 de abril de 2004 
MED. CAUT. EM ADI N. 2.332/DF 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 
2000, na parte que altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzindo o artigo 15-A, com seus 
parágrafos, e alterando a redação do parágrafo primeiro do artigo 27. 
- Esta Corte já firmou o entendimento de que é excepcional o controle judicial dos requisitos da urgência e da 
relevância de Medida Provisória, só sendo esse controle admitido quando a falta de um deles se apresente 
objetivamente, o que, no caso, não ocorre. 
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade da expressão "de até seis por cento ao ano" no "caput" do artigo 15-A 
em causa em face do enunciado da súmula 618 desta Corte. 
- Quanto à base de cálculo dos juros compensatórios contida também no "caput" desse artigo 15-A, para que não fira o 
princípio constitucional do prévio e justo preço, deve-se dar a ela interpretação conforme à Constituição, para se ter 
como constitucional o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do 
preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 15-A, com fundamento em 
ofensa ao princípio constitucional da prévia e justa indenização. 
- A única conseqüência normativa relevante da remissão, feita pelo § 3º do aludido artigo 15-A está na fixação dos juros 
no percentual de 6% ao ano, o que já foi decidido a respeito dessa taxa de juros. 
- É relevante a alegação de que a restrição decorrente do § 4º do mencionado artigo 15-A entra em choque com o 
princípio constitucional da garantia do justo preço na desapropriação. 
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 27 em sua nova redação, no tocante à 
expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)". 
Deferiu-se em parte o pedido de liminar, para suspender, no "caput" do artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas 
sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano"; para dar ao final desse "caput" interpretação 
conforme a Constituição no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente 
apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença; e para suspender os parágrafos 1º e 
2º e 4º do mesmo artigo 15-A e a expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e 
um mil reais)" do parágrafo 1º do artigo 27 em sua nova redação. 
* noticiado no Informativo 240 
ADI N. 2.987/SC 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX): inconstitucionalidade de sua 
aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes. 
* noticiado no Informativo de 337 
RE N. 376.846/SC 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE: 1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 
9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826, de 
31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, § 4º. 
I.- Índices adotados para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 
4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01, art. 1º: inocorrência de inconstitucionalidade. 
II.- A presunção de constitucionalidade da legislação infraconstitucional realizadora do reajuste previsto no art. 201, § 
4º, C.F., somente pode ser elidida mediante demonstração da impropriedade do percentual adotado para o reajuste. Os 
percentuais adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo, num dos exercícios, em percentual 
desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice mais adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI 
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melhor serve para preços no atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor empresarial brasileiro. 
III.- R.E. conhecido e provido. 
* noticiado no Informativo 319 
Acórdãos Publicados: 202 
 
98. INFORMATIVO DO STF Nº 343 – 12 DE ABRIL A 16 DE ABRIL DE 2004. (EXCERTOS) 
PLENÁRIO 
Responsabilidade Solidária de Assessoria Jurídica - 2 
Retomado o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que 
determinou a audiência de procuradores federais, para apresentarem, como responsáveis, as respectivas razões de 
justificativas sobre ocorrências apuradas na fiscalização de convênio firmado pelo INSS, em razão da emissão de 
pareceres técnico-jurídicos no exercício profissional - v. Informativo 328. O Min. Joaquim Barbosa, embora fazendo 
distinção entre as hipóteses de consulta facultativa, obrigatória e vinculante - a autoridade não se vincula à consulta 
emitida na primeira hipótese, que é facultativa; fica obrigada a realizar o ato tal como submetido à consultoria na 
segunda hipótese, podendo agir de forma diversa após emissão de novo parecer e, na terceira hipótese, somente pode 
decidir de acordo com a consulta -, acompanhou a conclusão do Min. Marco Aurélio, relator, e proferiu voto-vista no 
sentido de denegar a ordem, por considerar que, na espécie, a teor do disposto no art. 38 da Lei 8.666/93, a atuação do 
administrador ficara condicionada ao exame e aprovação do órgão jurídico, tornando possível, em tese, eventual 
responsabilização dos impetrantes. Após, pediu vista dos autos o MIn. Gilmar Mendes (Art. 38: "As minutas de editais 
de licitação, bem como as dos convênios ... devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração"). 
MS 24584/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 14.4.2004.(MS-24584) 
PRIMEIRA TURMA 
FGTS: Legitimidade da CEF em Ação Rescisória 
Por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido, a Turma reformou decisão do TRF da 1ª Região que, por 
impossibilidade jurídica do pedido, indeferira liminarmente ação rescisória ajuizada pela Caixa Econômica Federal - 
CEF, em que se sustentava violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, pela ausência de direito adquirido a determinados 
critérios de correção monetária de saldos das contas vinculadas ao FGTS. Trata-se, na espécie, de ação rescisória em 
que se discute a legitimidade da referida instituição para propor ação rescisória, com base no citado dispositivo 
constitucional, já que a mencionada norma não poderia ser invocada contra o empregado, seu natural beneficiário, para 
prejudicá-lo, uma vez que se estaria negando a existência de direito já reconhecido por decisão judicial com trânsito em 
julgado. Considerou-se que a CEF, na qualidade de gestora do FGTS, possui legitimidade para impugnar em juízo, com 
base no art. 5º, XXXVI, da CF, decisões que tenham indevidamente aplicado tal norma constitucional às hipóteses na 
quais inexista direito adquirido a ser protegido. RE parcialmente provido para determinar que a ação rescisória tenha 
curso. Precedentes citados: ADI 577/RJ (DJU de 8.3.96), AI 223833/SP (DJU de 5.2.99) e RE 226855/RS (DJU de 
1º.12.2000). 
RE 415505/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 6.4.2004.(RE-415505) 
Jurisprudência Pacificada no STF e Acórdão Divergente 
Considerando que o STF deve evitar a adoção de decisões divergentes em relação a temas exaustivamente discutidos 
pelo respectivo Plenário e, ainda, reconhecendo como evidente a condição de instituição financeira da embargante, a 
Turma recebeu os embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário para, dando-lhes efeitos 
modificativos, conhecer, mas negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do TRF 
da 3ª Região, que, embora qualificando a embargante como empresa prestadora de serviços, reconhecera a 
inconstitucionalidade da majoração de alíquotas, acima do índice instituído na contribuição do FINSOCIAL. No caso 
concreto, tratava-se de embargos de declaração opostos pelo Banco de Tokyo contra decisão da Ministra Ellen Gracie, 
relatora, que, negando provimento a agravo regimental - por entender que competia às instâncias ordinárias definir a 
natureza jurídica do contribuinte do FINSOCIAL, para fins de incidência do art. 28 da Lei 7.738/89 -, mantivera 
decisão que dera provimento ao recurso extraordinário, no qual se alegava a legitimidade do aumento, haja vista cuidar-
se de entidade dedicada à prestação de serviços. Entendeu-se, na espécie, que o acórdão recorrido fundara-se em 
entendimento contrário à orientação já firmada pelo Plenário sobre o tema do FINSOCIAL. Por conseguinte, tendo em 
conta o manifesto equívoco das decisões das instâncias inferiores quanto à incontestável natureza jurídica da 
embargante, a Turma rejeitou possível alegação de ofensa ao Enunciado 279 da Súmula do STF para, afastando a 
qualificação dada, afirmar a sua qualidade de instituição financeira. Em seguida, a Turma considerou também que, na 
hipótese, não obstante o citado erro na qualificação, o percentual definido pelo acórdão recorrido deve ser mantido, 
porquanto as instituição financeiras não estão sujeitas aos aumentos de alíquotas do FINSOCIAL. Precedentes citados 
AR 1713/SP (DJU de 19.12.2003), RE 150764/PE (DJU de 2.4.93), RE 150755/PE (DJU de 20.8.93) e RE 187436/RS 
(DJU de 1º.8.97). 
RE 222874 ED-AgR/SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 6.4.2004.(RE-222874) 
CLIPPING DO DJ 
16 de abril de 2004 
MED. CAUT. EM ADI 1.668-DF 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
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COMUNICAÇÕES - LEI GERAL Nº 9.472/97 - CONTROLE CONCENTRADO. Admissibilidade parcial da ação 
direta de inconstitucionalidade e deferimento em parte da liminar ante fundamentos retratados nos votos que compõem 
o acórdão.  
* noticiado no Informativo 119 
QUEST. ORD. EM ADI 2.188-RJ 
RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA 
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Expressões "e inativos", contidas nos arts. 14, 18 e 37; da expressão 
"provento e pensão" contida no art. 18, bem como do inciso II do art. 34, e dos arts. 35 e 40, todos da Lei nº 3.189, de 
22.02.99, do Estado do Rio de Janeiro. 4. Pedido liminar que guarda correspondência com súplica deduzida na ADI 
2049-8/RJ. 5. Relevantes os fundamentos do pedido cautelar e presente o periculum in mora. 6. Medida cautelar 
deferida, em parte. 7. Pedido de reconsideração. 8. Sustentação de que a Lei nº 3.189/99 não criou alíquota ou 
contribuição alguma diversa das já existentes. Invocação da regra do art. 12, da Emenda Constitucional nº 20/98. 9. 
Preliminar de não conhecimento do pedido de reconsideração de deferimento de cautelar, porque não fundado em fato 
novo. Seu acolhimento pela maioria do Plenário. 
* noticiado no Informativo 193 
ADI 2.711-ES 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7191/02. GRATIFICAÇÃO DE 
PRODUTIVIDADE. PROCURADORES DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. LEI 
COMPLEMENTAR. NATUREZA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO HIERÁRQUICO SOB A ÓTICA 
DA CARTA DA REPÚBLICA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
RESTRITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.  
1. Gratificação de produtividade aos Procuradores do Instituto Estadual de Saúde Pública. Competência. Incumbe ao 
Governador exercer, com exclusividade, a direção superior da administração estadual, em simetria com as regras 
inscritas na Constituição Federal. 
2. Lei Complementar. Natureza jurídica de lei ordinária. A Constituição capixaba exige lei complementar para dispor 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis estaduais. Eventual inconstitucionalidade da norma dar-se-ia em face da 
Carta do Estado, e a competência para tal aferição é restrita ao Tribunal de Justiça local. Inexistência de conflito 
hierárquico à luz da Constituição Federal. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. 
* noticiado no Informativo 338 
 
99. INFORMATIVO DO STF Nº 344 – 19 DE ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2004. (EXCERTOS) 
PRIMEIRA TURMA 
Embargos de Declaração: Caráter Protelatório 
A Turma, reconhecendo o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração - nos quais se pretendia a 
concessão de efeitos modificativos, sob a alegação de que a embargante, no recurso, teria atacado a inadmissibilidade 
de ação rescisória indeferida liminarmente com base no Enunciado 343 da Súmula do STF, e não apenas reiterara os 
argumentos relativos ao mérito do acórdão rescindendo, como entendera o relator -, rejeitou-os, impondo à embargante, 
Caixa Econômica Federal, a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC 
("Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não excedente de um por cento sobre o valor da causa. Na reiteração de 
embargos protelatórios, a multa é elevada a até dez por cento, ficando condicionada a interposição de qualquer outro 
recurso ao depósito do valor respectivo."). 
AI 461535 AgR-ED-ED/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 20.4.2004.(AI-461535) 
CLIPPING DO DJ 
23 de abril de 2004 
MED. CAUT. EM ADC 9-DF 
REL. P/ O ACÓRDÃO: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA:- Ação declaratória de constitucionalidade. 2. Artigos 14, 15, 16, 17 e 18, da Medida Provisória n.º 2.152-2, 
de 1º de junho de 2001, que cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, 
estabelecendo diretrizes para programas de enfrentamentos da crise de energia elétrica, dando outras providências. 3. 
Afirmação de controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade dos dispositivos, objeto da ação. 4. Pedido de 
concessão de medida liminar com eficácia erga omnes e efeito vinculante até o julgamento definitivo da ação para: "(a) 
sustar a prolação de qualquer decisão, cautelar, liminar ou de mérito e a concessão de tutelas antecipadas, que impeça 
ou afaste a eficácia dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001; (b) 
suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos de quaisquer decisões, cautelares, liminares ou de mérito e a concessão de 
tutelas antecipadas, que tenham afastado a aplicação dos preceitos da citada Medida Provisória". 5. Pressupostos de 
conhecimento comprovados, afastada a invocação de ofensa ao art. 62 da Constituição. 6. Deferida cautelar para 
suspender, com eficácia ex tunc, e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão 
que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dos artigos 14 a 18 da Medida Provisória n.º 
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2.152-2, de 1º de junho de 2001. 7. Os votos minoritários, inclusive o do relator, indeferiam a cautelar, não dando pela 
plausibilidade do pedido constante da inicial. 
* noticiado no Informativo 254 
ADC 9-DF 
REL. P/ O ACÓRDÃO: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.152-2, DE 1º DE JUNHO 
DE 2001, E POSTERIORES REEDIÇÕES. ARTIGOS 14 A 18. GESTÃO DA CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA. 
FIXAÇÃO DE METAS DE CONSUMO E DE UM REGIME ESPECIAL DE TARIFAÇÃO. 
1. O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de energia elétrica acima das metas 
estabelecidas pela Medida Provisória em exame será utilizado para custear despesas adicionais, decorrentes da 
implementação do próprio plano de racionamento, além de beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão 
merecedores de bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a 
continuidade da prestação do serviço, com a captação de recursos que têm como destinatários os 
fornecedores/concessionários do serviço. Implementação, em momento de escassez da oferta de serviço, de política 
tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme previsto no artigo 175, III da Constituição Federal. 
2. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a preocupação com os direitos 
dos consumidores em geral, na adoção de medidas que permitam que todos continuem a utilizar-se, moderadamente, de 
uma energia que se apresenta incontestavelmente escassa. 
3. Reconhecimento da necessidade de imposição de medidas como a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos 
consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade do exercício da solidariedade social mínima, assegurada a 
notificação prévia (art. 14, § 4º, II) e a apreciação de casos excepcionais (art. 15, § 5º). 
4. Ação declaratória de constitucionalidade cujo pedido se julga procedente. 
* noticiado no Informativo 254 
ADI 371-SE 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, 
ARTIGO 13, INCISO XVII, QUE ASSEGURA AOS VEREADORES A PRERROGATIVA DE NÃO SEREM 
PRESOS, SALVO EM FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL, NEM PROCESSADOS CRIMINALMENTE 
SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA RESPECTIVA CÂMARA LEGISLATIVA, COM SUSPENSÃO DA 
PRESCRIÇÃO ENQUANTO DURAR O MANDATO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.  
1. O Estado-membro não tem competência para estabelecer regras de imunidade formal e material aplicáveis a 
Vereadores. A Constituição Federal reserva à União legislar sobre Direito Penal e Processual Penal. 
2. As garantias que integram o universo dos membros do Congresso Nacional (CF, artigo 53, §§ 1º, 2º, 5º e 7º), não se 
comunicam aos componentes do Poder Legislativo dos Municípios. Precedentes.  
Ação direta de inconstitucionalidade procedente para declarar inconstitucional a expressão contida na segunda parte do 
inciso XVII do artigo 13 da Constituição do Estado de Sergipe. 
* noticiado no Informativo 280 
MED. CAUT. EM ADI 2.752-DF 
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO DISTRITO FEDERAL 2.763, DE 16 DE 
AGOSTO DE 2001. CRIAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO DE QUADRA. LIMINAR DEFERIDA. 
Lei distrital que cria o "Serviço Comunitário de Quadra", caracterizado como serviço de vigilância prestado por 
particulares. Plausibilidade da alegação de contrariedade aos arts. 22, XVI, e 144, § 5º, da Constituição Federal. Riscos 
à ordem pública. Liminar deferida.  
* noticiado no Informativo 336 
MS 24.405-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. DENÚNCIA. ANONIMATO. LEI 8.443, DE 1992. LEI 8.112/90, ART. 144. C.F., ART. 5º, IV, V, X, 
XXXIII e XXXV. 
I. - A Lei 8.443, de 1992, estabelece que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter sigiloso, até decisão definitiva sobre a 
matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). 
Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo: 
inconstitucionalidade diante do disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal. 
II. - Mandado de Segurança deferido.  
* noticiado no Informativo 332 
Acórdãos Publicados: 423 

D I V E R S O S  
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100. APOSTILA DE 14.04.2004, FOLHA SUPLEMENTAR I À PORTARIA N.º 980, DE 12.03.2004, PUBLICADA NO 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 01.04.2004, QUE ALTEROU A TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE 
FUNÇÕES COMISSIONADAS DESTE TRIBUNAL. (DOJ-RS 26.4.2004, 1.º Caderno, p. 115). 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, 
DECLARA que a redação do artigo 2.º, caput, da portaria a que se refere o presente ato, bem como os quadros de seus 
Anexos I e II são os que seguem, e não como constou, em virtude de incorreção: 
“Art. 2º Compõem a Secretaria de Recursos Humanos as Seções de Acompanhamento Funcional, de Apoio 
Administrativo, de Apoio a Concursos, de Assuntos da Magistratura, de Avaliação de Desempenho, de Benefícios, de 
Capacitação, de Freqüência e Férias, de Funções Comissionadas, de Inativos e Pensionistas, de Publicações e Registros, 
de Ingresso e Remoção e de Vantagens e  Concessões. Integra, ainda, a mencionada Secretaria o Sérvio Médico e 
Odontológico. ” 
 
Anexo I à Portaria nº 980/2004 
 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 
TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 

EXTINÇÃO CRIAÇÃO 
nível das FCs nº funções remuneração Total (R$) nível das FCs nº funções remuneração Total (R$) 
05 05 3.434,43 17.172,15 05 05 3.434,43 17.172,15 
04 17 2.984,45 50.735,65 04 17 2.984,45 50.735,65 
02 05 1.823,15 9.115,75 02 05 1.823,15 9.115,75 
01 02 1.567,95 3.135,90 01 02 1.567,95 3.135,90 
TOTAL 29 - 80.159,45 TOTAL 29 - 80.159,45 

 
Anexo II à Portaria nº 980/2004 
 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 

EXTINÇÃO CRIAÇÃO 
nível dos CJs nº cargos remuneração Total (R$) nível dos CJs nº cargos remuneração Total (R$) 
02 01 6.071,16 6.071,16 02 01 6.071,16 6.071,16 
TOTAL 01 - 6.071,16 TOTAL 01 - 6.071,16 

 
 
101. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 23, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA, DE 29 DE ABRIL DE 2004. (DOU 30.4.2004, Seção 1, p. 17). 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 bens e serviços. 

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 Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, devem ser recolhidas ao 
Tesouro Nacional mediante a utilização dos seguintes códigos de receita: 
I - 5602, no caso de Pis/Pasep - Importação; 
II - 5629, no caso de Cofins - Importação. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2004. 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
102. CARTA-CIRCULAR Nº 3.132, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE 16 DE ABRIL DE 2004. (DOU 20.4.2004, 

Seção 1, p. 33). Altera disposições relativas ao cadastramento de medidas judiciais no Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central - SCR. 

Alterar os seguintes dispositivos relativos à remessa de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco 
Central - SCR: 
I - os itens 17 e 18 da Carta-Circular 3.043, de 26 de setembro de 2002, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
“17. Nas ordens judiciais, a exclusão de informações ou a marcação de operação como sub judice deve ser cadastrada 
pela instituição financeira titular das operações, observando-se a data-base de referência, o período para cumprimento e 
o conteúdo da determinação judicial. 
18. Para as datas-base subseqüentes à de referência mencionada no item 17, as informações amparadas pela ordem 
judicial devem continuar sendo enviadas sem modificações no Documento 3020 - Dados Individualizados de Risco de 
Crédito, enquanto seus valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio ao Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central - SCR, observado que o sistema verificará automaticamente o período de cumprimento da 
ordem judicial, conforme cadastrado pela instituição ”. (NR); 
II - o item 2 da Carta-Circular 3.107, de 26 de novembro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.192 100

"2. As decisões judiciais devem ser cadastradas no SCR, observado: 
I - se a medida judicial se refere a uma operação ou a todas as operações de um mesmo cliente, distinguindo no sistema 
a amplitude da aplicação da decisão judicial; 
II - se a ordem judicial determina a retirada de informações ou a marcação de uma operação como sub judice". (NR) 
VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR - Chefe do Departamento de Supervisão Indireta 
SÉRGIO ALMEIDA DE SOUZA LIMA - Chefe do Departamento de Gestão de Informações do Sistema Financeiro 
FERNANDO ABREU FARIA - Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação 
CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JÚNIOR - Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro 
 
103. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO (DOJ-RS 

19.4.2004, 1.º Caderno, p. 96)  e (DOJ-RS 26.4.2004, 1.º Caderno, p. 115). 
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, 
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. 
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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 
 
104. EMENDA REGIMENTAL N.º 13 (DJU 01.4.2004, Seção 1, p. 01). Acresce parágrafo único ao artigo 161 do Regimento 

Interno. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a Emenda Regimental aprovada pelos Senhores 
Membros da Corte nos autos do Processo nº 319.774, em Sessão Administrativa realizada nesta data, nos termos do art. 
361, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno. 
Art. 1º Fica acrescido ao artigo 161 do Regimento Interno o parágrafo único com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do 
Tribunal”. 
Art. 2º Esta Emenda Regimental entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de março de 2004. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
105. EMENDA REGIMENTAL N.º 14 (DJU 01.4.2004, Seção 1, p. 01). Acresce parágrafo único ao artigo 161 do Regimento 

Interno. Acresce o inciso VI e parágrafos ao artigo 141 do Regimento Interno. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a Emenda Regimental aprovada pelos Senhores 
Membros da Corte nos autos do Processo nº 319.786, em Sessão Administrativa realizada nesta data, nos termos do art. 
361, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno. 
Art. 1º Fica acrescido ao artigo 141 do Regimento Interno o inciso VI e parágrafos que se seguem: 
“VI - para instalar o ano judiciário.  
§ 1º A sessão solene a que se refere o inciso VI realizar-se-á sempre no primeiro dia útil do mês de fevereiro de cada 
ano. 
§ 2º Na solenidade de instalação do ano judiciário, integrarão a Mesa, mediante convite, os Presidentes da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça, do 
Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho e o Procurador-Geral da República e farão uso da palavra 
as autoridades indicadas pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.” 
Art. 2º Esta Emenda Regimental entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de março de 2004. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
106. EMENDA REGIMENTAL N.º 15 (DJU 01.4.2004, Seção 1, p. 01). Acresce parágrafo único ao artigo 161 do Regimento 

Interno. Acresce o § 3º ao artigo 131 do Regimento Interno. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a Emenda Regimental aprovada pelos Senhores 
Membros da Corte em Sessão Administrativa realizada no dia 25 de março de 2004, nos termos do art. 361, inciso I, 
alínea “a”, do Regimento Interno. 
Art. 1º O artigo 131 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
“§ 3º Admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes 
facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do artigo 132 deste Regimento.” 
Art. 2º Esta Emenda Regimental entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de março de 2004. 
Ministro MAURÍCIO CORRÊA 
 
107. ENUNCIADO N.º 171 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 

27.4.2004, Seção 1, p. 505). 
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. 
142 da CLT). Ex-prejulgado nº 51. 
Brasília, 23 de abril de 2004. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
108. QUADRO DE ANTIGUIDADES DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DA REGIÃO PROC. TRT MA Nº 4.822/82 

(DOJ-RS 01.4.2004, 1º Caderno, pp. 95-96).  
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CERTIFICO que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na sessão ordinária realizada nesta 
data, resolveu, por unanimidade de votos, na forma do disposto no artigo 39, inciso XXI, do Regimento Interno, aprovar 
o QUADRO DE ANTIGÜIDADE DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DA REGIÃO. Dou fé. Porto Alegre, 26 de 
março de 2004. CLÁUDIA REGINA SCHRÖDER - Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 

QUADRO DE ANTIGÜIDADE DOS JUÍZES DO TRIBUNAL 
(elaborado pela Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial com posição em 06.02.2004) 

nº JUÍZES 
1 FLAVIO PORTINHO SIRANGELO  
2 PAULO JOSÉ DA ROCHA 
3 DARCY CARLOS MAHLE   
4 ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA   
5 FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI  
6 MARIO CHAVES 
7 PEDRO LUIZ SERAFINI 
8 DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
9 JOÃO GHISLENI FILHO 
10 MARIA GUILHERMINA MIRANDA  
11 CARLOS ALBERTO ROBINSON 
12 JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO 
13 BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE  
14 JURACI GALVÃO JÚNIOR 
15 ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
16 JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
17 DIONÉIA AMARAL SILVEIRA 
18 MARIA HELENA MALLMANN  
19 ANA LUÍZA HEINECK KRUSE 
20 BERENICE MESSIAS CORRÊA  
21 MILTON CARLOS VARELA DUTRA  
22 MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
23 TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
24 LEONARDO  MEURER BRASIL 
25 CLEUSA REGINA  HALFEN  
nº JUÍZES 
26 RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
27 MARIA BEATRIZ CONDESSA  FERREIRA 
28 VANDA KRINDGES MARQUES 
29 ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO 
30 DENISE MARIA DE BARROS 
31 EURÍDICE JOSEFINA BAZO TÔRRES 
32 IONE SALIN GONÇALVES 
33 RICARDO CARVALHO FRAGA 
34 HUGO CARLOS SCHEUERMANN 
35 JOSÉ FELIPE LEDUR 
 

QUADRO DE ANTIGÜIDADE DOS JUÍZES TITULARES DE VARA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(posição em 11.03.2004) 

   DIAS DE EXERCÍCIO  
nº JUÍZES Vara do Trabalho Classe Magistratura do 

Trabalho 
 

1 LUIZ ALBERTO DE VARGAS,  28ª Porto Alegre 4928 6233  
2 MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA, 3ª Porto Alegre 4900 6238  
3 VANIA MARIA CUNHA MATTOS, 13ª Porto Alegre 4867 6420  
4 FLÁVIA LORENA PACHECO,  2ª Santa Maria  4782 6226  
5 CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS,  2ª Novo Hamburgo 4727 6225  
6 BEATRIZ RENCK,  16ª Porto Alegre 4686 5454  
7 MARIA LUISA BRAVO CASSALES, Livramento 4624 5453  
8 ROSAURA CELINA SILVEIRA DO PRADO,  Frederico Westphalen 4536 5450  
9 MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO, 29ª Porto Alegre 4365 5448  
10 MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO,  14ª Porto Alegre 4242 5992  
11 REJANE SOUZA PEDRA,  4ª   Novo Hamburgo 4222 5439  
12 CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ, 2ª   Porto Alegre 4075 5436  
13 DENISE PACHECO, 15ª Porto Alegre 3980 4938  
14 WILSON CARVALHO DIAS,  Alvorada 3916 4917  
15 FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO,  27ª   Porto Alegre 3916 4915  
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16 MARIA HELENA LISOT,  24ª   Porto Alegre 3916 4914  
17 IRIS LIMA DE MORAES,  Gramado 3881 4914 (*1) 
18 MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA,  2ª Passo Fundo 3881 4914 (*1) 
19 LUCIA EHRENBRINK,  23ª   Porto Alegre 3881 4914 (*1) 
20 MARIA MADALENA TELESCA,  22ª   Porto Alegre 3881 4914 (*1) 
21 RICARDO HOFMEISTER DE A. MARTINS COSTA,  10ª   Porto Alegre 3881 4914 (*1) 
22 HERBERT PAULO BECK,  Farroupilha 3857 4914  
23 LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI,  1ª   Porto Alegre 3824 4914  
24 RAUL ZORATTO SANVICENTE,  19ª   Porto Alegre 3676 4448  
25 ANDRÉ REVERBEL FERNANDES,  5ª   Porto Alegre  3655 4448  
26 GEORGE ACHUTTI,  8ª   Porto Alegre 3621 4448 (*3) 
27 BRÍGIDA JOAQUINA CHARÃO BARCELOS,  6ª   Porto Alegre 3621 4448 (*3) 
28 KARINA SARAIVA CUNHA,  Esteio 3558 4448 (*3) 
29 JOÃO BATISTA DE MATOS DANDA, Cachoeirinha 3558 4448 (*3) 
30 JOÃO BATISTA SIECZKOWSKI MARTINS VIANNA, 18ª Porto Alegre 3460 4448 (*3) 
31 ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER,  2ª Pelotas 3460 4448 (*3) 
32 JANNEY CAMARGO BINA,  30ª   Porto Alegre 3378 4448 (*3) 
33 GERSON ANTONIO PAVINATO,  Estância Velha 3378 4448 (*3) 
34 MARY HIWATASHI,  26ª Porto Alegre 3342 4448 (*3) 
35 MARCOS FAGUNDES SALOMÃO, 12ª   Porto Alegre 3342 4448 (*3) 
36 JOSÉ CESÁRIO FIGUEIREDO TEIXEIRA,  Sapucaia do Sul 3342 4127 (*2) 
37 ALCIDES MATTÉ, 4ª Porto Alegre 3342 4127 (*2) 
38 NEURI GABE,  Lajeado 3342 4127 (*2) 
39 MANUEL CID JARDÓN,  21ª   Porto Alegre 3342 4127 (*2) 
40 JOÃO CARLOS FRANCKINI, 5ª   Novo Hamburgo 3342 4127 (*2) 
41 FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL,  17ª Porto Alegre 3252 4127  
42 LENIR HEINEN,  7ª   Porto Alegre 3019 4127  
43 SIMONE MARIA NUNES KUNRATH,  1ª   Sapiranga 2832 4127  
44 BEN-HUR SILVEIRA CLAUS,  Carazinho   2775 4127  
45 MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO,  9ª Porto Alegre 2775 3858  
46 CARLOS ALBERTO MAY,  20ª Porto Alegre 2640 4127  
47 LUIS CARLOS PINTO GASTAL, 1ª Pelotas 2576 4127  
48 ROSANE CAVALHEIRO GUSMÃO,  Viamão 2557 4127  
49 ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA,  11ª Porto Alegre 2444 4127  
50 INAJÁ OLIVEIRA DE BORBA, 25ª Porto Alegre 2158 3858  
51 ROBERTO TEIXEIRA SIEGMANN,  2ª São Leopoldo 2061 3858 (*3) 
52 VANDA IARA MAIA MÜLLER,  Gravataí 2061 3858 (*3) 
53 LUIZ FERNANDO BONN HENZEL,  3ª Canoas 2038 3858  
54 NOÊMIA SALTZ GENSAS, 1ª Canoas 1975 4272  
55 ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA,  3ª São Leopoldo 1857 3858 (*3) 
56 JOE ERNANDO DESZUTA,  2ª Sapiranga 1857 3858 (*3) 
57 WALTHER FREDOLINO LINCK,  Triunfo 1799 3858  
58 MAURICIO SCHMIDT BASTOS,  1ª Novo Hamburgo 1550 3858 (*3) 
59 FREDERICO RUSSOMANO, 3ª Pelotas 1550 3858 (*3) 
60 ANDRÉ LUIZ DA SILVA SCHECH, Três Passos 1376 4844  
61 VALÉRIA HEINICKE DO NASCIMENTO, 1ª São Leopoldo 1243 3858  
62 ENY ONDINA COSTA DA SILVA,  3ª  Sapiranga 1218 3572  
63 ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN,  Guaíba 1099 3858  
64 SÔNIA MARIA FRAGA DA SILVA, 3ª Novo Hamburgo 1099 3572  
65 CLAUDIO SCANDOLARA,  3ª Caxias do Sul 1067 3572  
66 ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO,  São Jerônimo 948 3572  
67 ANITA JOB LÜBBE,  1ª Bento Gonçalves 886 3572  
68 EDSON PECIS LERRER, 2ª Bento Gonçalves 864 3572  
69 CLÁUDIO ROBERTO OST,  Santa Rosa 736 3572 (*3) 
70 JOSÉ LUIZ DIBE VESCOVI,  2ª Taquara 736 3572 (*3) 
71 CARLOS HENRIQUE SELBACH,  Cachoeira do Sul 736 3572 (*3) 
72 LUCIANE CARDOSO,  2ª Canoas 645 3572 (*3) 
73 CERES BATISTA DA ROSA PAIVA Vacaria 645 3572 (*3) 
74 ANA ILCA HÄRTER SAALFELD 2ª Rio Grande 645 3572 (*3) 
75 HORISMAR CARVALHO DIAS Rosário do Sul 585 3572 (*3) 
76 EDUARDO DE CAMARGO 2ª Caxias do Sul 585 3572 (*3) 
77 LUIZ ANTONIO COLUSSI 1ª Passo Fundo 585 3572 (*3) 
78 ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI 1ª Taquara 585 3572 (*3) 
79 JOSÉ RENATO STANGLER Palmeira das Missões 585 3329  
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80 MIRIAM ZANCAN 2ª Santa Cruz 462 3572 (*3) 
81 PAULO LUIZ SCHMIDT São Gabriel 462 3572 (*3) 
82 EDSON MOREIRA RODRIGUES Santo Ângelo 462 3329  
83 THEMIS PEREIRA DE ABREU Osório 366 3329 (*3) 
84 CACILDA RIBEIRO ISAACSSON Arroio Grande 366 3329 (*3) 
85 ARY FARIA MARIMON FILHO 1ª Caxias do Sul 339 3329 (*3) 
86 MARCELO PAPALÉO DE SOUZA Camaquã 339 3329 (*3) 
87 RICARDO FIOREZE Montenegro 305 2480  
88 LÍRIA REGINA VIZZOTTO MARQUES São Borja 273 3329  
89 RUI FERREIRA DOS SANTOS Ijuí 157 3329  
90 RENATO WALMOR MEDINA GUEDES Alegrete 123 3329  
91 MARCELO SILVA PORTO Erechim 88 3329  
92 CELSO FERNANDO KARSBURG 1ª Santa Cruz 88 2480  
93 ALEXANDRE SCHUH LUNARDI Cruz Alta 72 3329  
94 LUIS FETTERMANN BOSAK 1ª Rio Grande 72 2480 (*3) 
95 SILVANA MARTINEZ DE MEDEIROS GUGLIERI Bagé 72 2480 (*3) 

(*1) Desempate pela ordem de  classificação  no  concurso,  nos   termos  do  contido  no  Expediente TRT 4ª MA nº 
4.321/90 e no Acórdão TRT 4ª Adm. nº 4.822/82, de 31.03.95;  
(*2) Desempate pela ordem de classificação no concurso, nos termos do contido no Acórdão TRT 4ª Adm. nº 4.822/82, 
de 31.03.95; 
(*3) Desempate pela ordem de classificação no concurso, nos termos do contido nos Expedientes TRT 4ª MA nºs 
32.992/99, 33.691/99, no Acórdão TRT 4ª Adm. nº 4.822/82, de  31.03.95 e na Certidão do Col. Órgão Especial, de 
26.11.99. 

QUADRO DE ANTIGÜIDADE DOS JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS 
(posição em 11.03.2004) 

nº JUÍZES Dias de Exercício  
1 MARTA KUMER 3572  
2 JORGE ALBERTO ARAUJO 2480 * 
3 PAULO ANDRÉ DE FRANÇA CORDOVIL 1880 * 
4 NEUSA LIBERA LODI 1880 * 
5 ARTUR PEIXOTO SAN MARTIN 1880 * 
6 LILA PAULA FLORES FRANÇA 1880 * 
7 MÁRCIA CARVALHO BARRILI 1880 * 
8 LUÍS ANTÔNIO MECCA 1880 * 
9 RITA DE CÁSSIA DA ROCHA ADÃO 1880 * 
10 GUSTAVO FONTOURA VIEIRA 1880 * 
11 LAURA ANTUNES DE SOUZA 1880 * 
12 MARILENE SOBROSA FRIEDL 1880 * 
13 BERNARDA NÚBIA TOLDO 1880 * 
14 DANIEL DE SOUSA VOLTAN 1880 * 
15 MAGÁLI MASCARENHAS AZEVEDO 1880 * 
16 CLOCEMAR LEMES SILVA 1880 * 
17 ELISABETE SANTOS MARQUES 1880 * 
18 MARIA TERESA VIEIRA DA SILVA 1880 * 
19 ADRIANO SANTOS WILHELMS 1880 * 
20 DANIEL SOUZA DE NONOHAY 1880 * 
21 SONIA MARIA POZZER 1880 * 
22 ANDRÉ IBAÑOS PEREIRA 1880 * 
23 SIMONE SILVA RUAS 1621  
24 CLEINER LUIZ CARDOSO PALEZI 1157 * 
25 LEANDRO KREBS GONÇALVES 1157 * 
26 ALCIDES OTTO FLINKERBUSCH 1157 * 
27 MARCELO CAON PEREIRA 1157 * 
28 RUBENS FERNANDO CLAMER DOS SANTOS JÚNIOR 1157 * 
29 ROSANE MARLENE DE LEMOS 1157 * 
30 ROSÂNE MARLY SILVEIRA ASSMANN 1157 * 
31 MAURÍCIO MACHADO MARCA 1157 * 
32 ROGERIO DONIZETE FERNANDES 1157 * 
33 FERNANDO FORMOLO 1157 * 
34 MARCO AURÉLIO BARCELLOS CARNEIRO 1157 * 
35 LUÍS  ERNESTO DOS SANTOS VEÇOZZI 1157 * 
36 VOLNEI DE OLIVEIRA MAYER 1157 * 
37 PATRICIA HERINGER 1157 * 
38 JARBAS MARCELO REINICKE 1157 * 
39 IVANILDO VIAN 1157 * 
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40 SILVIONEI DO CARMO 1157 * 
41 FLÁVIA CRISTINA PADILHA VILANDE 906 * 
42 MÁRCIO LIMA DO AMARAL 906 * 
43 TATYANNA BARBOSA SANTOS KIRCHHEIM 906 * 
44 CARLA SANVICENTE VIEIRA 906 * 
45 JANAÍNA SARAIVA DA SILVA 906 * 
46 INGRID LOUREIRO IRION 906 * 
47 FABIANE RODRIGUES DA SILVEIRA 906 * 
48 ANA CAROLINA SCHILD CRESPO 906 * 
49 PATRICIA DORNELLES PERESSUTTI 906 * 
50 ADRIANA FREIRES 906 * 
51 SIMONE OLIVEIRA PAESE 906 * 
52 VALDETE SOUTO SEVERO 906 * 
53 MARISTELA BERTEI ZANETTI 906 * 
54 ANA JULIA FAZENDA NUNES 906 * 
55 RAFAEL DA SILVA MARQUES 906 * 
56 CINARA ROSA FIGUEIRÓ 906 * 
57 ELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 906 * 
58 GLÓRIA VALÉRIO BANGEL 906 * 
59 PAULO ERNESTO DORN 906 * 
60 EDUARDO DUARTE ELYSEU 906 * 
61 RODRIGO GARCIA SCHWARZ 906 * 
62 RENATO BARROS FAGUNDES 906 * 
63 LUCIANO RICARDO CEMBRANEL 906 * 
64 LUCIANA BÖHM STAHNKE 850  
65 CANDICE VON REISSWITZ 764  
66 ODETE CARLIN 682  
67 CINTIA EDLER BITENCOURT 680  
68 CRISTIANE BUENO MARINHO 679  
69 CRISTINA BASTIANI TRUCCOLO 623  
70 JOSÉ CARLOS DAL RI 620  
71 RITA DE CÁSSIA AZEVEDO DE ABREU 619  
72 RAQUEL NENÊ DE AZEVEDO 592  
73 CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA 557  
74 JULIETA PINHEIRO NETA ALVES 556  
75 LUIS ULYSSES DO AMARAL DE PAULI 547  
76 DÉBORAH MADRUGA COSTA 536  
77 LINA GORCZEVSKI 130  
78 PATRICIA IANNINI 85 * 
79 VANESSA MARIA ASSIS DE REZENDE NAHAS 85 * 
80 ANDRÉ VASCONCELLOS VIEIRA 85 * 
81 FABIANA GALLON 85 * 
82 GILBERTO DESTRO 85 * 
83 FERNANDA PROBST 85 * 
84 MARA CLEUSA FERREIRA JERONYMO 85 * 
85 RACHEL DE SOUZA CARNEIRO 85 * 
86 ADRIANA MOURA FONTOURA 85 * 
87 PATRÍCIA HELENA ALVES DE SOUZA 85 * 
88 SÉRGIO GIACOMINI 85 * 
89 CAROLINA SANTOS COSTA DE MORAES 85 * 
90 DEISE ANNE HEROLD 85 * 
91 LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH 85 * 
92 DIOGO SOUZA 85 * 
93 ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO 85 * 
(*) desempate pela ordem de classificação no concurso 
 
109. TEMA N.º 24 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, DE 31 DE MARÇO DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, p. 532). 
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, 
em cumprimento  ao parágrafo único do art. 168 do Regimento Interno, dá ciência do cancelamento do Tema nº 24 da 
Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos, suscitado em sessão do dia 11.12.03, no julgamento do 
processo TST-RODC 95557/2003-900-01-00-0, conforme Ata da 28ª reunião da CMJPN, datada de 26.03.2004. 
Brasília-DF, 31 de março de 2004. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos 
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110. TEMA N.º 87 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO, DE 31 DE MARÇO DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, p. 532). 

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 nova redação do Tema nº 87, da 
Orientação Jurisprudencial da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, alterado face o 
Decreto Estadual nº 39.184/98, de 28/12/1998, motivo  que excluiu a referência à Caixa Econômica do Estado do Rio 
Grande do Sul: 
87. ENTIDADE PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EMINENTEMENTE ECONÔMICA. EXECUÇÃO. 
ART. 883 DA CLT. 
É direta a execução contra a APPA e MINASCAIXA (§1º do art. 173, da CF/88). 
Precedentes: 
E-RR 63316/92, Ac.SDI-Plena 01/96Min. Francisco Fausto 
DJ 13.12.96 - Decisão unânime 
(MINASCAIXA, não conhecidos por viol. do art. 100, da CF/88) 
E-RR 68730/93, Ac. 2143/96Min. Vantuil Abdala 
DJ 25.10.96 - Decisão unânime (APPA) 
Brasília-DF, 6 de abril de 2004. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos 
 
111. TEMA N.º 88 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, DE 31 DE MARÇO DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, p. 532). 
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 nova redação do Tema nº 88, da 
Orientação Jurisprudencial da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, alterado em face das 
decisões proferidas pelo Egrégio STF: 
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)" 
Legislação: 
CF/88 - art. 10, II, "b", ADCT 
Precedentes do STF: 
RE 234186-3/SP - Min. Sepúlveda Pertence 
DJ 31.08.01 - Decisão unânime 
AI 315965-8/DF - Min. Sidney Sanches 
DJ 14.02.02 - Decisão monocrática 
RE 259318-4/RS - Min. Ellen Gracie 
DJ 21.06.02 - Decisão unânime 
RE 220567-0/DF - Min. Carlos Velloso 
DJ 01.08.02 - Decisão monocrática 
RE-AgR 339713-3/SP - Min. Maurício Corrêa 
DJ 02.08.02 - Decisão unânime 
AI 392303-8/SP - Min. Celso de Mello 
DJ 07.11.02 - Decisão monocrática 
AI 448572-8/SP - Min. Celso de Mello 
DJ 22.03.04 - Decisão monocrática 
Brasília-DF, 31 de março de 2004. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos 
 
112. TEMA N.º 95 DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, DE 06 DE ABRIL DE 2004. (DJU 16.4.2004, Seção 1, p. 532). 
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 nova redação dada ao Tema nº 95, da 
Orientação Jurisprudencial da Secretaria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal: 
95. AÇÃO RESCISÓRIA de AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DOS MESMOS 
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NA RESCISÓRIA PRIMITIVA. 
Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a 
rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não se admite rescisória calcada no inciso V do art. 
485 do CPC para discussão, por má aplicação, dos mesmos dispositivos de lei tidos por violados na rescisória anterior, 
bem como para argüição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. 
Legislação: 
Art. 485 do CPC. 
Precedentes: 
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. AR 17448/90 - Ac. 3349/93 - Min. José L. Vasconcellos 
DJ 18.02.94 - Decisão unânime 
. EDAR 546161/99 - Min. Francisco Fausto 
DJ 14.12.01 - Decisão unânime 
. AR 674390/00 - Min. José Simpliciano 
DJ 08.03.02 - Decisão unânime 
. AR 749515/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 05.12.03 - Decisão unânime 
. AR 809837/01 - Min. Ives Gandra 
DJ 06.02.04 - Decisão unânime 
. AR 82012/03 - Min. Ives Gandra 
DJ 19.03.04 - Decisão unânime 
Brasília-DF, 6 de abril de 2004. 
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO - Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos 


