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L E I S  

01. LEI Nº 10.666, DE 08 DE MAIO DE 2003. (DOU 09.5.2003, Seção 1, p.1). Dispõe sobre a concessão da aposentadoria 
especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º As disposições legais sobre aposentadoria especial do segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
aplicam-se, também, ao cooperado filiado à cooperativa de trabalho e de produção que trabalha sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. 
§ 1º Será devida contribuição adicional de nove, sete ou cinco pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de 
serviços de cooperado filiado a cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial 
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 
§ 2º Será devida contribuição adicional de doze, nove ou seis pontos percentuais, a cargo da cooperativa de produção, 
incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que 
autorize a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, 
respectivamente. 
§ 3º Considera-se cooperativa de produção aquela em que seus associados contribuem com serviços laborativos ou 
profissionais para a produção em comum de bens, quando a cooperativa detenha por qualquer forma os meios de 
produção. 
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Art. 2º O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-
aberto que contribuir na condição de contribuinte individual ou facultativo não acarreta a perda do direito ao 
recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes. 
§ 1º O segurado recluso não terá direito aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria durante a percepção, pelos 
dependentes, do auxílio-reclusão, ainda que, nessa condição, contribua como contribuinte individual ou facultativo, 
permitida a opção, desde que manifestada, também, pelos dependentes, ao benefício mais vantajoso. 
§ 2º Em caso de morte do segurado recluso que contribuir na forma do § 1º, o valor da pensão por morte devida a seus 
dependentes será obtido mediante a realização de cálculo, com base nos novos tempo de contribuição e salários-de-
contribuição correspondentes, neles incluídas as contribuições recolhidas enquanto recluso, facultada a opção pelo valor 
do auxílio-reclusão. 
Art. 3º A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de 
contribuição e especial. 
§ 1º Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão 
desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para 
efeito de carência na data do requerimento do benefício. 
§ 2º A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do § 1º, observará, para os fins de cálculo do 
valor do benefício, o disposto no art. 3º, caput e § 2º, da Lei nº  9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo 
salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 
Art. 4º Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, 
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo 
até o dia dois do mês seguinte ao da competência. 
§ 1º As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados como contribuinte individual e 
recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte ao de competência que se referir. 
§ 2º A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não 
inscritos. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte individual, quando contratado por outro contribuinte individual 
equiparado a empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira 
estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é 
membro efetivo. 
Art. 5º O contribuinte individual a que se refere o art. 4º  é obrigado a complementar, diretamente, a contribuição até o 
valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a 
pessoas jurídicas, forem inferiores a este. 
Art. 6º O percentual de retenção do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa a serviços 
prestados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, a cargo da empresa 
contratante, é acrescido de quatro, três ou dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelo segurado 
empregado cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de 
contribuição, respectivamente. 
Art. 7º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, 
dos trabalhadores avulsos, dos contribuintes individuais, as decorrentes da sub-rogação e as demais importâncias 
descontadas na forma da legislação previdenciária. 
Art. 8º A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades 
econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária 
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou 
assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. 
Art. 9º Fica extinta a escala transitória de salário-base, utilizada para fins de enquadramento e fixação do salário-de-
contribuição dos contribuintes individual e facultativo filiados ao Regime Geral de Previdência Social, estabelecida pela 
Lei nº  9.876, de 26 de novembro de 1999. 
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de 
aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por 
cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade 
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, 
calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.  
Art. 11. O Ministério da Previdência Social e o INSS manterão programa permanente de revisão da concessão e da 
manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes. 
§ 1º Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o 
beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser, no prazo de dez dias. 
§ 2º A notificação a que se refere o § 1º  far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o 
beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário. 
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§ 3º Decorrido o prazo concedido pela notificação postal, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela 
Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se 
conhecimento da decisão ao beneficiário. 
Art. 12. Os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem até o mês de maio de 2004 os dados relativos aos 
benefícios em manutenção em 5 de maio de 1999, concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal. 
Art. 13. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber, as disposições legais pertinentes ao Regime Geral de 
Previdência Social.  
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o art. 10 desta Lei no prazo de trezentos e sessenta dias. 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto aos §§ 1º e 2º do art. 1º e aos arts. 
4º a 6º e 9º, a partir de 1º de abril de 2003. 
Brasília, 8 de maio de 2003; 182º  da Independência e 115º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
 
02. LEI Nº 10.673, DE 16 DE MAIO DE 2003. (DOU 19.5.2003, Seção 1, p.1). Altera dispositivos da Lei nº  5.517, de 23 de 

outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Medicina Veterinária. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, para criar o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Distrito Federal. 
Art. 2º O art. 11, caput, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, passa vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 11. A Capital da República será sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, com jurisdição em todo o 
território nacional, a ele subordinados os Conselhos Regionais, sediados nas capitais dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. 
..................................... ..................................... .........................................................................................................” (NR) 
Art. 3º Revogam-se o parágrafo único do art. 11 e as alíneas a, b, c e d do art. 29, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 
1968. 
Art. 4º (VETADO) 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 
Brasília, 16 de maio de 2003; 182º  da Independência e 115º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Roberto Rodrigues 
Jaques Wagner 
 
03. LEI Nº 10.677, DE 22 DE MAIO DE 2003. (DOU 23.5.2003, Seção 1, p.1). Revoga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil. 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 104, de 2003, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Mesa do Congresso 
Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica revogado o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, em 22 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Mesa do Congresso Nacional 
 

D E C R E T O S  

 
04. DECRETO Nº 4.709, DE 29 DE MAIO DE 2003. (DOU 30.5.2003, Seção 1, p.6). Dispõe sobre o reajuste dos benefícios 

mantidos pela Previdência Social, a partir de 1º de junho de 2003. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 41 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1º de junho de 2003, em dezenove 
vírgula setenta e um por cento. 
Parágrafo único. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social a partir de 1º de julho de 2002, o reajuste nos 
termos do caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo a este Decreto. 
Art. 2º Para os benefícios que tenham sofrido majoração devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento 
deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 1º , de acordo com normas a serem estabelecidas pelo 
Ministério da Previdência Social. 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 29 de maio de 2003; 182º  da Independência e 115º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho. 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
A N E X O 
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE 
INÍCIO 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) 
até junho/2002 19,71 
em julho/2002 18,98 

em agosto/2002 17,63 
em setembro/2002 16,63 
em outubro/2002 15,67 

em novembro/2002 13,88 
em dezembro/2002 10,15 

em janeiro/2003 7,25 
em fevereiro/2003 4,67 

em março/2003 3,16 
em abril/2003 1,77 
em maio/2003 0,38 

 

P O R T A R I A S  

 
05. PORTARIA  Nº 2, DA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, DE 22 DE ABRIL DE 2003. 

(DJU 09.5.2003, Seção 1, terceira parte, p.1106). 
A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, do Ministério Público Federal, nos temos do art. 5º, 
letra h e inciso II, letra e da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 
Tendo em vista o consenso mantido entre os integrantes do Grupo Temático de Trabalho acerca do Trabalho Escravo no 
Brasil, alterar a Portaria PFDC nº 09, de 12 de novembro de 2001, na parte concernente à Coordenação do referido 
Grupo, passando a ser a Procuradora Regional da República, Doutora Denise Vinci Túlio. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 
06. PORTARIA  TRT4 Nº 1466, DE 23 DE ABRIL DE 2003. (DOJ-RS 05.5.2003, 1º Caderno, p.63). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o que consta do Expediente TRT 4ª MA nº 20.033/2003, resolve DESIGNAR LUIZ 
FERNANDO TABORDA CELESTINO, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa; PAULO DE ASSIS 
BERGMAN, Assessor de Juiz; SUSANA TERESINHA MILESKI, Diretora da Secretaria Administrativa e RENE 
CHABAR KAPITANSKY, Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, para, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Doutor RICARDO FIOREZE, Juiz do Trabalho Substituto, no exercício da titularidade da 15ª Vara do Trabalho 
desta Capital, designado pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal em sessão realizada em 28.03.2003, constituírem a 
comissão encarregada da realização do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal deste 
Tribunal. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Presidente 
 
07. PORTARIA  Nº 59, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 24 DE ABRIL DE 2003. 

(DJU 02.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.540). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 06/05 a 30/05/2003; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
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DIA/MÊS TURMA PROCURADOR 
05/05/2003 SDC Dr. André Luis Spies 
06/05/2003 1ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
07/05/2003 2ª Turma Dra. Maria Cristina S.G.Ferreira 
07/05/2003 3ª Turma Dr. Victor Hugo Laitano 
07/05/2003 6ª Turma-M Dra. Marília Hofmeister Caldas 
07/05/2003 6ª Turma-T Dr. Evandro Paulo Brizzi 
07/05/2003 7ª Turma-M Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
07/05/2003 7ª Turma-T Dr. Eduardo T. C. dos Santos 
08/05/2003 1ª Turma Dr. Paulo Eduardo P. Queiroz 
08/05/2003 4ª Turma Dra. Zulma Hertzog F. Veloz 
08/05/2003 5ª Turma Dra. Denise M. Schellenberger 
08/05/2003 8ª Turma-M Dra. Ana Luiza Alves Gomes 
08/05/2003 8ª Turma-T Dr. Luiz Fernando M.Vi l a r 
09/05/2003 SDI-I Dr. Veloir Dirceu Fürst 
13/05/2003 3ª Turma Dr. Philippe Gomes Jardim 
14/05/2003 2ª Turma Dr. Leandro Araújo 
14/05/2003 3ª Turma Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
14/05/2003 6ª Turma Dr. Victor Hugo Laitano 
14/05/2003 7ª Turma-M Dra. Maria Cristina S.G.Ferreira 
14/05/2003 7ª Turma-T Dra. Ana Luiza Alves Gomes 
15/05/2003 1ª Turma Dr. Paulo Joarês Vieira 
15/05/2003 4ª Turma-M Dra. Denise M. Schellenberger 
15/05/2003 4ª Turma-T Dra. Marília Hofmeister Caldas 
15/05/2003 5ª Turma Dr. Luiz Fernando M. Vilar 
15/05/2003 8ª Turma Dr. Eduardo T. C. dos Santos 
16/05/2003 SDI-II Dr. Luiz Fernando M. Vilar 
19/05/2003 SDC Dr. André Luis Spies 
20/05/2003 4ª Turma Dr. Evandro Paulo Brizzi 
21/05/2003 2ª Turma Dr. Luiz Fernando M. Vilar 
21/05/2003 3ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
21/05/2003 6ª Turma Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
21/05/2003 7ª Turma-M Dr. Paulo Joarês Vieira 
21/05/2003 7ª Turma-M Dr. Paulo Eduardo P. Queiroz 
22/05/2003 1ª Turma Dra. Zulma H. F. Veloz 
22/05/2003 4ª Turma Dra. Maria Cristina S.G.Ferreira 
22/05/2003 5ª Turma Dra. Ana Luiza A. Gomes 
22/05/2003 8ª Turma Dr. Leandro Araújo 
26/05/2003 SDI-II Dra. Denise M Shellenberger 
28/05/2003 2ª Turma-M Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
28/05/2003 2ª Turma-T Dr. Victor Hugo Laitano 
28/05/2003 3ª Turma Dra. Ana Luiza Alves Gomes 
28/05/2003 6ª Turma-M Dra. Maria Cristina S.G.Ferreira 
28/05/2003 6ª Turma-T Dra. Denise M. Schellenberger 
28/05/2003 7ª Turma-M Dra. Zulma H. F. Veloz 
28/05/2003 7ª Turma-T Dr. Philippe Gomes Jardim 
29/05/2003 1ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
29/05/2003 4ª Turma-M Dr. Veloir Dirceu Fürst 
29/05/2003 4ª Turma-T Dr. Leandro Araújo 
29/05/2003 5ª Turma Dr. Paulo E. P.de Queiroz 
29/05/2003 8ª Turma Dr. Paulo Joarês Vieira 
30/05/2003 ÓES Dr. Paulo Borges da F. Seger 

Registre-se e publique-se 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
08. PORTARIA  Nº 60, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 24 DE ABRIL DE 2003. 

(DJU 02.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.541). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª. REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
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Designar o Procurador Regional do Trabalho abaixo nominado, para atuar nas audiências de instrução em processos de 
dissídio coletivo, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª.Região, conforme segue: 
dia 21/05/2003 - Dr. André Luís Spies 
dia 28/05/2003 - Dr. André Luís Spies 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
09. PORTARIA CORREGEDORIA TRT4 Nº 052, DE 25 DE ABRIL DE 2003. (BOLETIM DE SERVIÇO Nº 32/03, DE 

02.5.2003, p.4). 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO a necessidade de marcação de pautas especiais para processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo na  8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, RESOLVE Instaurar regime de Juiz-Auxiliar naquela Unidade 
Judiciária, conforme abaixo especificado: 
Dias 19, 20, 21 e 22.5.2003 – inclusão de 10 (dez) iniciais de processos sujeitos ao rito sumaríssimo em cada dia de 
pauta disponibilizado. 
Registre-se e publique-se. 
Porto Alegre, 25 de abril de  2003. 
MARIO CHAVES 
Juiz-Corregedor Regional 
 
10. PORTARIAS Nºs  90 E 91, DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 29 

DE ABRIL DE 2003. (DJU 05.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.528).  
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, no 
exercício de suas atribuições legais e de acordo com a competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 441, de 
25 de junho de 2002, publicada no DOU de 26 de junho de 2002, e considerando a necessidade de serviço, resolve: 
Nº 91 - Designar o Procurador da República ANTÔNIO CARLOS WELTER, lotado na Procuradoria da República no 
Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 05 a 16 de maio de 2003, junto 
à Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo, no mesmo Estado, tendo em vista as férias da 
Procuradora da República CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS. 
Nº 92 - Designar o Procurador da República RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA, lotado na Procuradoria da 
República no Município de Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, 
oficiar no período de 19 a 28 de maio de 2003, junto à Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo, no 
mesmo Estado, tendo em vista as férias da Procuradora da República CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS. 
MARCELO VEIGA BECKHAUSEN 
 
11. PORTARIA Nº 67 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - COORDENADORIA DE 

DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - CODIN - NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS E 
INTERESSES DE INCAPAZES, DE 30 DE ABRIL DE 2003. (DJU 12.5.2003, Seção 1,  segunda parte, p.535). 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
1) designar os Procuradores do Trabalho abaixo nominados para representarem o Ministério Público do Trabalho nas 
audiências a seguir relacionadas, nelas promovendo as diligências que entender necessárias:  
 
Data Hora Local Nº proc. Procurador 

09:30 3ª Sapiranga 1088/02 Dra.Silvana Ribeiro 
Martins 

06/05 

Partes: Juliana Ferreira da Silva X Renata Vitória de Moraes e Outros (3) 
14:20 3ª P.Alegre 344/03 Dra. Dulce Martini 

Torzecki 
06/05 

Partes: Fund.de Prot.Especial do RS X Paulo Cesar Cunha 
10:15 Osório 398/90 Dr. Ivan Sérgio C. dos 

Santos 
12/05 

Partes: Anselmo Klein da Rosa e Outros (2) X Espólio de Antonio Saraiva de Quadros e Outros 
(2) 
10:30 Osório  799/01 Dr. Ivan Sérgio C. dos 

Santos 
12/05  

Partes: Sucessão de Valmor João Pedroni X Antônio F.de Moraes 
15:30 Viamão 61/01 Dr. Ivan Sérgio C. dos 

Santos 
14/05 

Partes: Sucessão de José Avelino Carpinsi X João da Cunha Correa  
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15:10 Erechim 129/01 Dra. Silvana Ribeiro 
Martins 

22/05 

Partes: Anderson Luís Rodrigues X Clóvis Colla e Cia. Ltda. 
15:30 Erechim 1109/01 Dra. Silvana Ribeiro 

Martins 
22/05 

Partes: Jaime Júnior X Com.de Mat. de Construção de Erechim 
09:40 2ªCaxias do Sul 8/03 Dra.Silvana Ribeiro 

Martins 
28/05 

Partes: Adriana Lopes Citon X Massas Caseiras Dona Maria Ltda. 
09:50 2ªCaxias do Sul 6/03 Dra.Silvana Ribeiro 

Martins 
28/05 

Partes: Tatiana Lopes Citon X Massas Caseiras Dona Maria Ltda 
14:00 Fred. Westphalen 319/99 Dra. Dulce Martini 

Torzecki 
28/05 

Partes: Sucessão de Anildo Antunes X Cerâmica Tijoforte Ltda. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
12. PORTARIA  TRT4 Nº 1557, DE 02 DE MAIO DE 2003. (DOJ-RS 06.5.2003, 1º Caderno, p.95). 
A JUÍZA-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 02.5.2003, o Juiz ARY FARIA MARIMON FILHO, Titular da Vara do Trabalho de SÃO BORJA, 
para a 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga, conforme edital de 04.4.2003, publicado no 
D.O.E. de 09.4.2003. 
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
13. PORTARIA  Nº 68, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 05 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 09.5.2003, Seção 1, terceira parte, p.1111). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais resolve: 
a) dispensar os Drs. Ana Luiza Alves Gomes de atuar na sessão de julgamento da 7ª Turma-T, no dia 14/05/2003 e 
Paulo Eduardo Pinto de Queiroz na 7ª Turma-T, no dia 21/05/2003, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, designando para atuar nas referidas sessões, respectivamente, os Drs. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz e Ana 
Luiza Alves Gomes; 
b) designar os Drs. Leandro Araújo para atuar na sessão de julgamento da 8ª Turma-T, no dia 15/05/2003, Paulo 
Eduardo Pinto de Queiroz na 3ª Turma, no dia 27/05/2003 e Victor Hugo Laitano na 8ª Turma-T, no dia 29/05/2003, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
c)determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
14. PORTARIA  TRT4 Nº 1597, DE 05 DE MAIO DE 2003. (DOJ-RS 12.5.2003, 1º Caderno, p.170). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, resolve: 
NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. RICARDO FIOREZE, 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”, ambos da Constituição Federal, combinados com o artigo 654, § 5º, letra 
“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 da Dra. Themis Pereira de Abreu. 
(Expediente TRT 4ª MA nº 35.769/03). 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
15. PORTARIA  Nº 515, DO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE 07 DE MAIO DE 2003. (DOU 08.5.2003, 

Seção 1, pp.26-7). 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inc. II da Constituição da República e tendo em vista o que dispõe o art. 54 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, resolve: 
Art. 1º Fica instituído o valor-piso para as execuções de ofício da contribuição previdenciária pela Justiça do Trabalho. 
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Art. 2º São os seguintes os valores-pisos a serem provisoriamente aplicados, pelo prazo de noventa dias, sobre os quais 
a Diretoria-Colegiada do INSS iniciará e concluirá respectivos estudos de custo: 
 

ESTADO  TRT (REGIÕES)  VA L O R - P I S O 
SP 2ª, 15ª R$ 140,00 
ES, MG, PR, RJ, RS, SC 1ª, 3ª, 4ª, 9ª, 12ª, 17ª R$ 130,00 
AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, 
MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, 
RO, RR, SE, TO 

5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 8ª, 10, 11ª, 13ª, 14ª, 16ª, 
18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª 

R$ 110,00 

 
Art. 3º Os débitos judicialmente liquidados, de importância igual ou inferior ao respectivo valor-piso, não pagos 
espontaneamente, deixarão de ser executados, exceto quando, em face do mesmo devedor, outros réditos houver, caso 
em que serão agrupados para fim de cobrança de ofício. 
§ 1º Os débitos a outros agrupados sujeitam-se aos encargos, nos termos da Lei previdenciária. 
§ 2º Estando o débito antecedente parcelado, o agrupamento implicará consolidação, redivisão de parcelas e recálculo 
de parcelas vincendas. 
Art. 4º À Procuradoria Federal Especializada-INSS caberá: 
a) com relação aos débitos mencionados no caput do artigo anterior, adotar todas as providências, nos feitos judiciais 
em curso, para intentar cobrança amigável, sobrestar o andamento das execuções de ofício, promover o agrupamento de 
débitos e promover a consolidação de débitos parcelados; 
b) por suas unidades locais, remeter cópia do presente ato a todos os juízos que promovam execução de oficio da 
contribuição previdenciária. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
RICARDO BERZOINI 
 
16. PORTARIA  Nº 516, DO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE 07 DE MAIO DE 2003. (DOU 08.5.2003, 

Seção 1, p.27). 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inc. I e II da Constituição da República e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 114 da Constituição da 
República e na Lei nº 10.035, de 25 de outubro de 2.000, e 
CONSIDERANDO a imperatividade da norma representada pelo art. 141 do Código Tributário Nacional, 
CONSIDERANDO o Convênio de Cooperação Técnica firmado, em data de 19 de dezembro de 2.002, entre o INSS e o 
Tribunal Superior do Trabalho; 
CONSIDERANDO que a natureza das normas jurídicas supra referidas recomenda regulamentação específica e 
destacada daquelas normas gerais de cobrança, arrecadação e recuperação de créditos decorrentes de contribuições 
previdenciárias não abrangidas pela execução fiscal trabalhista; 
CONSIDERANDO o primordial interesse neste tipo de receita previdenciária, bem como o seu especial incremento, 
resolve, 
Art. 1º Os aspectos administrativos da determinação constitucional de cobrança da contribuição previdenciária por meio 
de execução de ofício, cuja iniciativa compete à Justiça do Trabalho, serão regidos pela presente norma. 
§ 1º Não se incluem na regência desta norma os casos não disciplinados pelo parágrafo 3º do art. 114 da Constituição da 
República e pela Lei nº 10.035, de 25 de outubro de 2.000, que serão tratados segundo a sistemática anterior a tais 
diplomas. 
§ 2º A cobrança supra-referida independe de lançamento fiscal e de inscrição de débito em dívida ativa e contém as 
competências abrangidas pela decisão de mérito ou pela decisão homologatória de acordo trabalhista. 
Art. 2º Para automação de cobrança judicial do débito, de atuação advocatícia, de procedimentos de controle e de 
parcelamento de quantias devidas será mantido pelo INSS, sistema informatizado, preferencialmente em regime de 
cooperação com a Justiça do Trabalho. 
Art. 3º No contexto da missão do INSS, a recuperação de crédito na execução fiscal trabalhista e o sistema referido no 
artigo anterior têm caráter estratégico e prioritário, devendo as unidades locais da Procuradoria Federal Especializada-
INSS alocar para a finalidade o contingente disponível de procuradores, excluídas apenas as chefias, com divisão 
eqüitativa da demanda de serviço, sem prejuízo de outras funções advocatícias a serem desempenhadas por eles. 
Parágrafo único. Nas procuradorias em que o contingente esteja todo investido em cargos de chefia, não se aplica a 
exclusão acima referida. 
Art. 4º Os resultados da execução fiscal trabalhista constarão obrigatoriamente das estatísticas mensais e anuais da 
Procuradoria Federal Especializada - INSS, que velará pela exatidão dos respectivos dados. Constarão com a mesma 
obrigatoriedade informações, de cada unidade de procuradoria, sobre: 
I. quantitativo individualizado de procuradores que oficiaram em execução fiscal trabalhista no período; 
II. quantitativo individualizado de estagiários, contratados e servidores, estes por categorias funcional, que auxiliaram 
em matéria de execução fiscal trabalhista no período; 
III. quantitativo, por espécie, de atos processuais produzidos e por qualquer motivo deixados de produzir no período; 
IV. produtividade funcional auferida. 
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Art. 5º Para salvaguarda de direitos previdenciários (princípio da inversão do ônus da prova), as informações oriundas 
das ações de execução de ofício e processadas pelo Sistema de Execução Fiscal Trabalhista - SEFT de relevância ao 
CNIS serão a ele repassadas por alimentação direta da base de dados. 
Art. 6ºA sentença homologatória de cálculo da contribuição previdenciária devida supre a inexistência de lançamento 
administrativo (art. 142 CTN). 
Art. 7ºOs cálculos de liquidação, elaborados ou não pelo INSS, serão objeto de intransigente atuação advocatícia das 
Procuradorias Federais Especializadas-INSS, a partir dos parâmetros fixados na lei previdenciária, mormente quanto à 
apuração creditícia por competências devidas. 
Parágrafo único. Homologados os cálculos, expedir-se-á, tão logo, Guia da Previdência Social - GPS. 
Art. 8ºA cobrança de créditos de terceiros, se não efetuada conjuntamente com a da contribuição previdenciária em 
execução de ofício, deverá ser precedida de cálculo administrativo, disto comunicando-se a Diretoria de Arrecadação, 
para os devidos fins de lançamento e cobrança. 
Parágrafo único. Dependendo de aceitação pela Justiça do Trabalho e de expresso entendimento com o FNDE, os 
créditos deste, ainda que contra empresa com a qual mantenha convênio de cobrança, poderão ser cobrados 
exclusivamente pelo INSS, em se tratando de execução de ofício. 
Art. 9º Para os efeitos do art. 54 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, será estabelecido um valor-piso periódico 
para as execuções fiscais trabalhistas, como tal entendida a cifra que for igual ou inferior ao custo suportado pelo INSS 
na cobrança executiva. 
§ 1º Só após completado o procedimento judicial de liquidação da obrigação previdenciária e o não pagamento 
espontâneo dela é que se fará o enquadramento do caso em face do valor-piso. 
§ 2º Os montantes inferiores ao valor-piso não serão objeto de incontinente exigência, restando no aguardo (art. 792 
CPC), em vista da indispensabilidade de créditos e da responsabilidade do agente (art. 141, última parte do Código 
Tributário Nacional), pelo prazo prescricional, de surgimento de outro débito do mesmo devedor ao qual seja acrescido 
para fim de cobrança judicial ou administrativa. 
§ 3º Se o novo débito enquadrável segundo o valor-piso for suscitado em: 
I. outra vara da mesma circunscrição judiciária, requerer-se-á reunião de execuções (art. 28 da Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980); 
II. outra circunscrição judiciária, requerer-se-á a execução por carta ao juízo da primeira distribuição. 
§ 4º O valor-piso será revisto sempre que o custo atingir aumento igual ou superior a dez por cento. 
§ 5º A fixação do valor-piso decorrerá de trabalho experto de levantamento, devidamente homologado pela Diretoria 
Colegiada do INSS, a quem caberá a iniciativa de revisão. 
§ 6º O valor-piso, à conveniência dos interesses de recuperação, poderá ser regionalizado. 
Art. 10 A existência de débito implicará, após o procedimento liquidatório, a inibição de fornecimento de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa de débito (arts. 205 a 208 do Código Tributário Nacional, art. 47 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1.991), conforme as seguintes hipóteses: 
I. em regra geral, a partir da data do vencimento assinado na respectiva GPS; 
II. em caso de acordo trabalhista para pagamentos em parcela (§ 5º art. 13), a partir das datas judicialmente aprazadas. 
Parágrafo único. Não haverá inibição se existir penhora suficiente, bem assim se a exigibilidade do crédito estiver 
suspensa. 
Art. 11 O parcelamento administrativo aplicável aos débitos em execução fiscal trabalhista é o estabelecido no art. 38 e 
seus parágrafos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991 (regulamentados pelo art. 244 e parágrafos do Decreto nº 3.048 
de 06 de maio de 1.999), obedecida a disciplina do art. 155-A e respectivos parágrafos do Código Tributário Nacional. 
§ 1º A parte do débito liquidado, a qual, por lei, for defeso parcelar (§ 1º do art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1.991), será executada independentemente de concessão de parcelamento. 
§ 2º O parcelamento que puder ser feito pelo Sistema de Execução Fiscal Trabalhista não poderá sê-lo por nenhum 
outro sistema no âmbito da Previdência Social. Em ocorrendo esta última hipótese, o parcelamento será cancelado e 
refeito na forma ora estabelecida. 
§ 3º O parcelamento inadimplido não será objeto de inscrição em dívida ativa e a confissão de dívida dele decorrente 
será levada à execução de ofício no juízo de origem. 
§ 4º A concessão de parcelamento administrativo poderá ser objeto de delegação à Justiça do Trabalho (arts. 11 e 12 do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1.967), desde que observados os parâmetros e as regras adotadas pelo INSS. 
§ 5º Não se confunde o parcelamento administrativo com aquele sobre pagamento de obrigação trabalhista e 
estabelecido em acordo homologado (inciso II do art. 12). Neste último caso, a contribuição previdenciária incidente 
será recolhida na mesma data, proporcionalmente ao valor de cada parcela acordada. 
Art. 12 O Sistema de Execução Fiscal Trabalhista - SEFT, ora em desenvolvimento e produção parcial, que concretiza o 
cumprimento do previsto no art. 2º, deverá ser concluído o mais breve possível, de forma a resultar implantado com 
celeridade nos Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas Varas, e convenientemente manutenido, como garantia de 
correta exação, de otimização de receita previdenciária e de ideal administração de justiça. 
Art. 13 Os casos omissos serão objeto de indicação à Coordenação-Geral de Dívida Ativa da Procuradoria Federal 
Especializada-INSS para análise, solução ou encaminhamento de recomendação para completamento desta norma. 
Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
RICARDO BERZOINI 
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17. PORTARIA  Nº 20, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL, DE 08 DE MAIO DE 

2003. (DOU 15.5.2003, Seção 1, p.51). 
A Delegada Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe foram 
concedidas de acordo com a Portaria n.º 764 de 11/10/2000, publicada no DOU de 13/10/2000, art. 40, Inciso VI, 
resolve: 
Por orientação do Ministério do Trabalho e Emprego, implantar no Rio Grande do Sul, a COMISSÃO SINDICAL 
CONSULTIVA para colaborar com esta DRT na discussão, elaboração e implementação do planejamento da 
fiscalização no Estado. A comissão terá caráter consultivo e será composta por Centrais Sindicais, Federações de 
Trabalhadores e Sindicatos de Base Estadual. 
NEUSA MARIA DE AZEVEDO 
 
18. PORTARIA  Nº 22, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL, DE 08 DE MAIO DE 

2003. (DOU 14.5.2003, Seção 1, p.53). 
A Delegada Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas de 
acordo com a Portaria n.º 786, de 11/09/97, publicada no DOU de 15/09/97, art. 54, inciso VIII, resolve: 
Art. 1º. Nos termos do pronunciamento da Seção de Fiscalização do Trabalho e o contido no Processo DRT/RS n.º 
46218.005075/2003-93 e usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRT/Nº 08, de 30 de janeiro de 
1987, HOMOLOGA a alteração do Quadro de Pessoal Organizado em Carreira do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
NEUZA MARIA DE AZEVEDO 
. 
19. PORTARIA  Nº 70, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 1 DE JULHO DE 2002. 

(DJU 09.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.653). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais RESOLVE: 
a) designar o Dr. Paulo Joarês Vieira para atuar na sessão de julgamento da 7ª Turma-T, no dia 27/05/03, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
c)determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que o Senhor 
Procurador, ora designado, atue na respectiva sessão de julgamento, acompanhando-a até o encerramento, ficando 
responsável, também, na eventual prorrogação, antecipação ou adiamento da mesma. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
20. PORTARIA Nº 72, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - COORDENADORIA DE 

DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - CODIN - NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS E 
INTERESSES DE INCAPAZES, DE 13 DE MAIO DE 2003. (DJU 16.5.2003, Seção 1,  segunda parte, p.727). 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
1) designar o Procurador do Trabalho abaixo nominado para representar o Ministério Público do Trabalho na audiência 
a seguir relacionada, nela promovendo as diligências que entender necessárias:  
Data Hora Local Nº proc. Procurador 

09:10 Nova Prata 179/03 Dr.Ivan Sérgio C. 
dos Santos 

22/05 

Partes: Ademar Comin X Frederico Tecchio e Cia. Ltda. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
21. PORTARIA Nº 73, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 15 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 20.5.2003, Seção 1, p.419). 
A PROCURADORA-CHEFE, EM EXERCÍCIO, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE:  
1) designar o Procurador do Trabalho abaixo nominado para representar o Ministério Público do Trabalho na audiência 
a seguir relacionada, nela promovendo as diligências que entender necessárias:  
Data Hora Local Nº proc. Procurador 

15:25 5ª P.Alegre 259/02 Dr.Ivan Sérgio C. 
dos Santos 

22/05 

Partes: Andre Marcelo Waltemann de Camargo X Deisa Mara Einsfeld Krukoski 
MARLISE SOUZA FONTOURA 
Procuradora-Chefe em exercício 
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22. PORTARIA Nº 74, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 15 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 23.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.774). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais resolve: 
a) dispensar o Dr. André Luis Spies de atuar na audiência de instrução em processo de dissídio coletivo, no dia 
21/05/2003, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida audiência o Dr. 
Paulo Eduardo Pinto de Queiroz; 
b) designar a Dra. Zulma Hertzog Fernandes Veloz para atuar na sessão de julgamento da 6ª Turma, no dia 26/05/2003, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
c) dispensar o Dr. Victor Hugo Laitano de atuar na sessão de julgamento da 2ª Turma-T, no dia 28/05/2003, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em virtude de não confirmação da referida sessão por parte do Tribunal; 
d)determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem na respectiva audiência e sessão 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 
 
 
23. PORTARIA  CORREGEDORIA  Nº 053, DE 19 DE MAIO DE 2003. (DOJ-RS 20.5.2003, 1º Caderno, p.52). Divulga os 

atos normativos editados, em virtude das paralisações dos servidores nos dias 08.04 e 14 e 15.05.2003, pelos Juízos das 
seguintes Varas do Trabalho: 1ª de Pelotas, 2ª de Taquara, Osório (abrangendo o Posto da Justiça do Trabalho de Capão 
da Canoa), 5ª, 19ª e 26ª de Porto Alegre, Uruguaiana. 

O JUIZ CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e CONSIDERANDO a paralisação dos servidores da Justiça do Trabalho nos dias 08.04 e 14 e 
15.05.2003 que afetou, total ou parcialmente, os serviços judiciários em algumas unidades do primeiro grau desta 
Região; CONSIDERANDO o regramento editado por juízos de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante 
portarias arquivadas nesta Corregedoria Regional, nas respectivas áreas de jurisdição, a respeito dos prazos processuais; 
CONSIDERANDO a conveniência de divulgar os procedimentos adotados, em atenção à segurança jurídica e aos 
direitos dos jurisdicionados;  
RESOLVE: 
Art. 1º Divulgar a relação das Varas do Trabalho em que suspensos os prazos processuais em virtude da paralisação do 
dia 08.04.2003: 
I - 1ª Vara do Trabalho de Pelotas (suspensão de todos os prazos no dia 08.04); 
II - 2ª Vara do Trabalho de Taquara (adiamento do início ou do final de prazo que ocorreria no dia 08.04. para o dia 
09.04); 
III - Vara do Trabalho de Osório, abrangendo o Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa (suspensão dos prazos 
com término no dia 08.04); 
Art. 2º Divulgar a relação das Varas do Trabalho em que suspensos os prazos processuais em virtude da paralisação dos 
dias 14 e 15.05.2003: 
I - 5ª, 19ª e 26ª Varas do Trabalho de Porto Alegre (suspensão dos prazos em curso nos dias 14 e 15.05); 
II - Vara do Trabalho de Uruguaiana (suspensão dos prazos dos processos em tramitação na unidade judiciária, nos dias 
14 e 15.05); 
III - Vara do Trabalho de Osório, abrangendo o Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa (suspensão dos prazos 
com término nos dias 14 e 15.05). 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 19 de maio de 2003. 
MARIO CHAVES, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
 
24. PORTARIA  TRT4 Nº 1.810, DE 21 DE MAIO DE 2003. (DOJ-RS 22.5.2003, 1º Caderno, p.102). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e nos termos da Resolução Administrativa nº 3, de 27 de fevereiro de 2003, do E. Órgão Especial, 
resolve DESIGNAR os servidores LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO, Diretor-Geral de Coordenação 
Administrativa, MÁRIO GARRASTAZU MÉDICI NETO, Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, FÁBIO SOUZA 
DA ROSA, Diretor da Secretaria Judiciária, JESUS SAMUEL ROCHA DA SILVA, Secretário da Corregedoria, 
SÉRGIO AVENA DI SANTO, Assistente Adminitrativo do Gabinete do Juiz Vice-Corregedor Regional, ROSEMARI 
DE VASCONCELLOS MEISSNER WETTERNICK, Assistente-Chefe da Seção de Conservação e Consulta de 
Documentos Judiciais e LILIAN WILTGEN CALDAS, Diretora da 24ª VT de Porto Alegre, para, sob supervisão do 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.181 14

Juiz Vice-Corregedor Regional integrarem a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos instituída pela 
Resolução Administrativa antes mencionada. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  
Juíza-Presidente. 
 
25. PORTARIA  CORREGEDORIA Nº 054, DE 26 DE MAIO DE 2003. (DOJ-RS 29.5.2003, 1º Caderno, p.80). Divulga o ato 

normativo editado, em virtude da paralisação dos servidores nos dias 14 e 15.05.2003, pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho 
de Taquara.  

O JUIZ CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO a paralisação dos servidores da Justiça do Trabalho nos dias 14 e 15.05.2003, afetando os serviços 
judiciários em algumas unidades do primeiro grau desta Região, já referidas na Portaria nº 053/2003 da Corregedoria; 
CONSIDERANDO o regramento editado por juízos de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante portarias 
arquivadas nesta Corregedoria Regional, nas respectivas áreas de jurisdição, a respeito dos prazos processuais; 
CONSIDERANDO a conveniência de divulgar os procedimentos adotados, em atenção à segurança jurídica e aos 
direitos dos jurisdicionados; 
RESOLVE: 
Divulgar que a 2ª Vara do Trabalho de Taquara, em virtude da paralisação dos dias 14 e 15.05.2003, somando-se 
aquelas já divulgadas na Portaria 053/2003 da Corregedoria Regional, adiou o início ou o final de prazo que ocorreria 
no dia 15.05 para o dia 16.05.2003 
Registre-se, publique-se. 
Porto Alegre, 26 de maio de 2003. 
MARIO CHAVES, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
26. PORTARIA Nº 79, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 27 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 30.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.826). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais resolve: 
a) dispensar o Dr. Veloir Dirceu Fürst de atuar na sessão de julgamento da 4ª Turma-M, no dia 29/05/2003, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão a Dra. Beatriz de Holleben 
Junqueira Fialho; 
b)determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que a 
Senhora Procuradora, ora designada, atue na respectiva sessão de julgamento, acompanhando-a até o encerramento, 
ficando responsável, também, na eventual prorrogação, antecipação ou adiamento da mesma. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 

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

 
27. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 1999. (DJU 02.5.2003, Seção 1, 

segunda parte, pp. 324-5, republicação com alterações; DJU 07.5.2003, Seção 1, pp.351-2, 2ª publicação; DJU 12.05.2003, 
Seção 1, segunda parte, p.460, 3ª publicação, DJU 22.05.2003, Seção 1, segunda parte, p.445, 4ª publicação). Uniformiza a 
interpretação da Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, com relação a agravo de instrumento. 

I - O Agravo de Instrumento se rege, na Justiça do Trabalho, pelo art. 897, alínea b, §§ 2º, 4º, 5º, 6º e 7º, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, pelos demais dispositivos do direito processual do trabalho e, no que omisso, pelo 
direito processual comum, desde que compatível com as normas e princípios daquele, na forma desta Instrução. 
a) Não se aplicam aos agravos de instrumento opostos antes de 18 de dezembro de 1998, data da publicação da Lei nº 
9.756, as disposições desse diploma legal, salvo aquelas relativas ao cancelamento da possibilidade de concessão de 
efeito suspensivo à revista. 
II - Limitado o seu cabimento, no processo do trabalho, aos despachos que denegarem a interposição de recurso (art. 
897, alínea b, da CLT), o agravo de instrumento será dirigido à autoridade judiciária prolatora do despacho agravado, 
no prazo de oito dias de sua intimação, e processado em autos apartados. 
§ 1º - (revogado). 
§ 2º - (revogado). 
III - O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver as peças necessárias para o julgamento do recurso 
denegado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de satisfação de todos os pressupostos 
extrínsecos do recurso principal. 
IV - O agravo de instrumento, protocolizado e autuado, será concluso ao juiz prolator do despacho agravado, para 
reforma ou confirmação da decisão impugnada, observada a competência estabelecida nos arts. 659, inciso VI, e 682, 
inciso IX, da CLT. 
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V - Será certificada nos autos principais a interposição do agravo de instrumento e a decisão que determina o seu 
processamento ou a decisão que reconsidera o despacho agravado. 
VI - Mantida a decisão agravada, será intimado o agravado a apresentar contra-razões relativas ao agravo e, 
simultaneamente, ao recurso principal, juntando as peças que entender necessárias para o julgamento de ambos, 
encaminhando-se, após, os autos do agravo ao Juízo competente.  
VII - Provido o agravo, o órgão julgador deliberará quanto ao julgamento do recurso destrancado, observando-se, daí 
em diante, o procedimento relativo a tal recurso, com designação de relator e de revisor, se for o caso. 
VIII - Da certidão de julgamento do agravo provido constará o resultado da deliberação relativa à apreciação do recurso 
destrancado.  
IX - As peças trasladadas conterão informações que identifiquem o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma 
a uma, no anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autenticas pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal. Não será válida a cópia de despacho ou decisão que não contenha a assinatura do juiz 
prolator, nem as certidões subscritas por serventuário sem as informações acima exigidas. (NR) 
X - Cumpre às partes providenciar a correta formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão em 
diligência para suprir a ausência de peças, ainda que essenciais. 
XI - O agravo de instrumento não requer preparo.  
XII - A tramitação e o julgamento de agravo de instrumento no Juízo competente obedecerão à disciplina legal e ao 
constante dos respectivos Regimentos Internos. 
XIII - O agravo de instrumento de despacho denegatório de recurso extraordinário obedecerá à disciplina especial, na 
forma de Resolução da Suprema Corte. 
XIV - Fica revogada a Instrução Normativa nº 06. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
 
28. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 88, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE 30 DE ABRIL DE 2003. 

(DOU 06.5.2003, Seção 1, p. 48).  Aprova o Manual da GFIP, versão 6.0, e o Manual dos Formulários Retificadores RDE, 
RDT e RRD - Modelo 3.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.212, de 24/07/1991; 24/07/1991; 
Decreto nº 3.048, de 6/05/1999; 
Portaria Interministerial n° 326, de 19/01/2000; . 
Medida Provisória nº 83, de 12/12/2002. 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ad referendum DA 
DIRETORIA COLEGIADA, no uso da competência que lhe é conferida pelos incisos IV e XIIII do art. 307º e IV do 
art. 22, ambos, da Estrutura Regimental do INSS, aprovada pelo Decreto nº 4.660419, de 1021 de abriloutubro de 
20032, e 
Cconsiderando a necessidade de orientar o contribuinte no cumprimento das obrigações previdenciárias, 
previdenciárias, resolve: 
Art. 1º Aprovar alterações no Manual da GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social -, versão 6.0, e no Manual dos Formulários Retificadores: Retificação de Dados do 
Empregador (RDE), Retificação de Dados do Trabalhador (RDT) e Retificação da Remuneração e Devolução do FGTS 
(RRD) - Modelo 3; na forma dos textos anexos a esta Instrução Normativa. 
§ 1°. 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. O Manual dos Formulários Retificadores RDE, 
RDT e RRD (Modelo 3) objetiva orientar quanto ao procedimento de retificação das informações prestadas 
incorretamente. 
§ 2°. O Manual da GFIP passa a se denominar “Manual da GFIP para usuários do SEFIP 6”. 
AArt. 2º Os manuais previstos no art. 1º estarão disponíveis nas agências da Caixa Econômica Federal e na Internet, nos 
endereços eletrônicos www.previdenciasocial.gov.br e www.caixa.gov.br. 
AArt. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1º Aprovar o Manual da GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social, versão 6.0 e o Manual dos Formulários Retificadores: 
Retificação de Dados do Empregador (RDE), Retificação de Dados do Trabalhador (RDT) e Retificação da 
Remuneração e Devolução do FGTS (RRD) - Modelo 3, na forma dos textos e seus anexos apensos 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. O Manual dos Formulários 
Retificadores RDE, RDT e RRD (Modelo 3) objetiva orientar quanto ao procedimento de retificação das informações 
prestadas incorretamente. 
Art. 2º Os manuais previstos no art. 1º estarão disponíveis nas agências da Caixa Econômica Federal e na Internet, nos 
endereços eletrônicos www.previdenciasocial.gov.br e www.caixa.gov.br. 
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Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
CARLOS ROBERTO BISPOVALDIR MOYSÉS SIMÃO 
Substituto 
 
29. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, DE 5 DE MAIO DE 2003. 

(DOU 06.5.2003, Seção 1, p. 65). Altera a Instrução Normativa nº 20, publicada no Diário Oficial da União de 29.01.2001, 
Seção 1 página 19 e 20 de 19 de janeiro de 2001, que trata da fiscalização do trabalho as pessoas portadoras de 
deficiência. 

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso da competência prevista no art. 1º, inciso XIV do 
Regimento Interno da Secretaria de Inspeção do Trabalho, aprovado pela Portaria nº 766, de 11 de outubro de 2000, 
resolve: 
Art. 1º O art. 10 da Instrução Normativa nº 20, de 19 de janeiro de 2001 para a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º: 
“ Art. 10........................................................ 
§ 4º As frações de unidade, no cálculo de que trata o caput, darão lugar à contratação de um trabalhador. 
§ 5º O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá consignar no auto-de-infração o número de trabalhadores que deixou de ser 
contratado, tendo em vista a aplicação do percentual referido no caput”.(NR) 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA 
 

R E S O L U Ç Õ E S   

 
30. RESOLUÇÃO Nº 116/2003, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 23 DE MARÇO DE 2003. (DJU 

20.5.2003, Seção 1, p.375).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Exmo. Ministro Presidente, Francisco Fausto, presentes os Exmos. Ministros Vantuil Abdala, Vice-
Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, 
Renato de Lacerda Paiva e Emmanoel Pereira, e a Exma. Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia 
Gomes, RESOLVEU cancelar a Instrução Normativa nº 4 do TST, que uniformiza o procedimento dos dissídios 
coletivos de natureza econômica, no âmbito da Justiça do Trabalho, revogando, por conseqüência, os arts. 213, 214, 
215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226 e 227 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, nos 
termos da proposta apresentada pelo Exmo. Ministro Presidente da Corte. 
FRANCISCO FAUSTO 
Ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
 
31. RESOLUÇÃO Nº 321, DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, DE 14 DE 

MAIO DE 2003. (DOU 16.5.2003, Seção 1, p.76). Disciplina a transferência de recursos aos Estados e Entidades, no 
exercício de 2003, estabelecendo limites de repasse de recursos para execução das ações do Programa do Seguro-
Desemprego, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, de forma complementar à Resolução 318, de 29 de abril 
de 2003, deste Conselho. 

 
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 n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
considerando a necessidade de garantir a continuidade da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE; e, 
considerando a necessidade de fixar valores compatíveis com a capacidade de execução dos conveniados, resolve: 
Art. 1º Determinar que os valores decorrentes dos critérios aprovados pela Resolução nº 318/2003, deverão respeitar os 
seguintes limites: 
I - Limite mínimo - Nenhum executor individual terá valor conveniado em 2003 inferior a 70% do valor conveniado em 
2002; 
II - Limite máximo - Nenhum executor individual terá valor conveniado em 2003 superior a 36,13 % do valor 
conveniado em 2002. 
§1º Para cálculo dos limites estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, deverá ser excluído do valor conveniado em 
2002, o prêmio não auferido por insuficiência de desempenho, nos termos das Resoluções nº 278, de 21 de novembro de 
2001 e nº 291 de 23 de julho de 2002. 
Art. 2º Os conveniados individuais que não foram afetados pelos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 1º, desta 
Resolução, permanecerão com valores conveniados para 2003 em conformidade com os critérios estabelecidos pelas 
Resoluções nº 311, de 11 de dezembro 2002, e nº 318/2003, ambas deste Conselho. 
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO 
Presidente do Conselho 
 

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

 
32. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 930, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 15 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 22.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.445).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Exmo. Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
presentes os Exmos. Srs. Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho 
Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José 
de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José 
Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva, e o Exmo. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Guilherme Mastrichi Basso, RESOLVEU, por unanimidade, referendar o Ato GDGCJ.GP.Nº 162/2002 nos termos a 
seguir transcritos: 
"Considerando a Emenda nº 1 ao Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho; 
Considerando as dificuldades causadas à execução provisória e à execução definitiva de parcelas que não foram objeto 
do Recurso de Revista, quando processado o AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos principais; 
Considerando o aumento expressivo dos pedidos de extração de carta de sentença, após a remessa dos autos a esta 
Corte, e a dificuldade no seu célere atendimento; 
Considerando que o processamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos principais dificulta o exame dos 
pressupostos extrínsecos desse recurso, em virtude dos inúmeros volumes a serem compulsados, retardando a solução 
do processo; 
Considerando o significativo aumento do custo relativo à tramitação do AGRAVO DE INSTRUMENTO, decorrente do 
seu processamento nos autos principais, 
R E S O L V E 
I - Revogar os §§ 1º e 2º do inc. II da Instrução Normativa n.º 16, aprovada pela Resolução n.º 113/2002 desta Corte, 
desautorizando o processamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos principais; 
II - Determinar a republicação da Instrução Normativa n.º 16, com a presente modificação; 
III - Dar ciência aos Tribunais Regionais do Trabalho do inteiro teor deste Ato; 
IV - Este Ato deverá ser publicado, no Diário da Justiça da União, uma vez a cada semana durante três semanas 
consecutivas, entrando em vigor a partir do dia 26 de maio do corrente ano. 
Publique-se no DJU e no BI. 
Brasília, 28 de abril de 2003. 
FRANCISCO FAUSTO 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
33. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 928, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 15 DE MAIO DE 2003. 

(DJU 22.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.445).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Exmo. Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
presentes os Exmos. Srs. Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho 
Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José 
de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José 
Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva, e o Exmo. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Guilherme Mastrichi Basso, 
CONSIDERANDO o expressivo resíduo de agravos de instrumento processados nos autos principais, que, por algum 
tempo, continuarão tramitando nesta Corte, não obstante a revogação dos §§ 1º e 2º do inciso II da Instrução Normativa 
nº 16/TST; 
CONSIDERANDO a possibilidade de haver interposição de recurso de embargos quanto à decisão relativa ao 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ou ao recurso de revista, após o julgamento de processo autuado como AIRR e RR; 
CONSIDERANDO os questionamentos feitos na Subseção I Especializada em Dissídios Individuais quanto à correção 
da autuação do processo, como E-AIRR e RR, na hipótese de haver recurso de embargos em relação a apenas um 
daqueles recursos (AIRR ou RR); 
CONSIDERANDO a necessidade de definir o procedimento de reautuação, na existência de mais de um AGRAVO DE 
INSTRUMENTO processado nos autos principais, quando alguns são providos e outros não; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos de designação do relator às normas contidas no atual 
Regimento Interno desta Corte, 
R E S O L V E U, por unanimidade, revogar a Resolução Administrativa nº 736/2000, aprovando-se os seguintes 
procedimentos a serem observados na autuação, distribuição e julgamento dos agravos de instrumento nesta Corte: 
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Art. 1º Processado o AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos principais, e havendo recurso de revista admitido da 
parte contrária, o processo será autuado como AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA E 
RECURSO DE REVISTA - AIRR e RR, recebendo um único número, observada a numeração originária do processo. 
Art. 2º Tratando-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO processado nos autos principais, nos quais se encontra 
sobrestado o julgamento de recurso de revista, na autuação será considerado o número originário do recurso de revista 
sobrestado, classificando-se o processo como AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA E 
RECURSO DE REVISTA - AIRR e RR: 
I- o processo será distribuído ao relator do recurso de revista cujo julgamento foi sobrestado; 
II- não estando o relator em exercício no Órgão prevento, em decorrência de seu afastamento temporário ou definitivo, 
será observado o disposto nos arts. 92, § 1º, e 93, inciso I, do RITST. 
Art. 3º Provido o AGRAVO DE INSTRUMENTO, processado em autos apartados, que tramita conjuntamente ao 
recurso de revista, será publicada a respectiva certidão, para efeito de intimação das partes, na qual deverá constar que o 
julgamento dos recursos de revista dar-se-á na primeira sessão ordinária subseqüente à data da publicação da certidão. 
§ 1º Os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO serão apensados aos do processo principal, com a alteração dos 
registros referentes às partes, permanecendo a numeração dos autos principais. 
§ 2º Julgados os recursos de revista, será lavrado acórdão único, no qual também ficarão consignados os fundamentos 
do provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
§ 3º Fluirá a partir da data da publicação do acórdão o prazo para interposição de embargos declaratórios e/ou embargos 
para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. 
Art. 4º Interposto apenas AGRAVO DE INSTRUMENTO, processado mediante traslado de peças ou nos autos 
principais, se a ele for dado provimento, observar-se-ão os procedimentos do art. 3º, caput, e § 2º. 
§ 1º O processo, na hipótese do caput, será reautuado como recurso de revista, mantendo-se a numeração do AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. 
§ 2º Não conhecido ou não provido o AGRAVO DE INSTRUMENTO, será lavrado o respectivo acórdão. 
Art. 5º Havendo mais de um AGRAVO DE INSTRUMENTO processado nos autos principais e provendo-se apenas um 
deles, o processo será reautuado como recurso de revista, preservando-se a numeração do AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. 
Parágrafo único. Julgado o recurso de revista, será lavrado acórdão único, no qual também ficarão consignados os 
fundamentos, respectivamente, do desprovimento e do provimento dos agravos de instrumento, observando-se, quanto 
aos prazos, o disposto no art. 3º, § 3º. 
Art. 6º Nas hipóteses previstas nos arts. 1º, 2º e 3º desta Resolução Administrativa, se o AGRAVO DE 
INSTRUMENTO não for conhecido ou não for provido, o recurso de revista será julgado na mesma sessão. 
Parágrafo único. Nos casos dos arts. 1º e 2º será lavrado acórdão único, enquanto na hipótese do art. 3º haverá um 
acórdão para cada processo, caso não seja conhecido ou não seja provido o AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Art. 7º Julgado o processo autuado como AIRR e RR e havendo interposição de embargos apenas em relação a um 
daqueles recursos (AIRR ou RR), o processo será reautuado como EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM RECURSO DE REVISTA (EAIRR) ou EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA (E-RR), conforme for o caso. 
Esta Resolução Administrativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, 15 de maio de 2003. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
34. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 4, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONSELHO 

NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, DE 21 DE MAIO DE 2003. (DOU 23.5.2003, Seção 1, p.46). Suspender a aplicação da 
Resolução Normativa nº 34, de 10 de agosto de 1999, e do art. 4º da Resolução Normativa nº 53, de 19 de julho de 2002, 
que dispõem sobre a autorização de trabalho e concessão de visto a estrangeiros sob contrato de prestação de serviço de 
assistência técnica, acordo de cooperação, convênio ou instrumentos similares, sem vínculo empregatício. 

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, e  
Considerando a necessidade de urgentes alterações nos procedimentos da Resolução Normativa nº 34, de 10 de agosto 
de 1999, e do art 4º da Resolução Normativa nº 53, de 19 de julho de 2002, que dispõem sobre a autorização de trabalho 
e concessão de visto a estrangeiros sob contrato de prestação de serviço de assistência técnica, acordo de cooperação, 
convênio ou instrumentos similares, sem vínculo empregatício, que em seus termos e critérios devem resguardar os 
interesses nacionais e a defesa do trabalhador nacional, conforme determina a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980; 
Considerando a necessidade de garantir a segurança jurídica na autorização de trabalho e na concessão de visto a 
estrangeiro ao amparo das referidas normas, enquanto não concluída a revisão da Resolução Normativa nº 34, de 10 de 
agosto de 1999, resolve: 
Art. 1º. Suspender, pelo prazo de 90 (noventa) dias, as autorizações de trabalho e as concessões de visto temporário a 
estrangeiros, requeridas nos termos da Resolução Normativa nº 34, de 10 de agosto de 1999, ou do art. 4º da Resolução 
Normativa nº 53, de 19 de julho de 2002. 
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Parágrafo Único. Os casos emergenciais fundamentados serão avaliados pela Coordenação-Geral de Imigração, que 
considerará as peculiaridades devidamente comprovadas, encaminhando-se à decisão do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego. 
Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JAQUES WAGNER 
Presidente do Conselho 
 

C I R C U L A R E S  

 
35. CIRCULAR DA CAIXA (CEF) Nº 285, DE 2 DE MAIO DE 2003. (DOU 06.5.2003, Seção 1, pp. 32-5). Estabelece 

procedimentos para movimentação do FGTS e baixa instruções complementares. 
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso II da Lei 8.036/90, de 11/05/90, regulamentada pelo Decreto nº 
99.684/90, de 08/11/90, baixa a seguinte Circular disciplinando a movimentação das contas vinculadas do FGTS, pelos 
trabalhadores e seus dependentes, diretores não empregados e seus dependentes, e empregadores.  
1 Nos termos desta Circular, as hipóteses de movimentação de conta vinculada, previstas nas Leis 7.670/88, de 
08/09/88, 8.630/93, de 25/02/93 e 8.036/90, de 11/05/90, com redação alterada pelas Leis 8.678/93, de 13/07/93, 
8.922/94, de 25/07/94, e 9.491/97, de 09/09/97, e ainda as regulamentações contidas nos Decretos 99.684/90, de 
08/11/90, 2.430/97, de 17/12/97, 2.582/98, de 08/05/98, Medidas Provisórias números 2164-41e 2197-43, ambas de 
24/08/2001, com a vigência definida nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional EMC nº 32, de 11/09/2001, e 
Portaria TEM 366/02, de 16/09/2002, são operacionalizadas na forma adiante indicada. 
1.1 Às contas vinculadas que tenham saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei 
Complementar nº 110, de 29/06/2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11/09/2001, e ainda, em face do disposto na 
Medida Provisória nº 55, de 12/07/2002, convertida na Lei nº 10.555/01, de 13/11/2002, se aplicam as condições gerais 
elencadas nesta Circular, e, ressalvadas as situações atinentes a cada código, no que não ferir a legislação específica. 
2 ESPECIFICAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO 
CÓDIGO DE SAQUE - 01 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Despedida, pelo empregador, sem justa causa, inclusive a indireta; ou 
-Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do 
temporário firmado nos termos da Lei 6.019/74, por obra certa ou do contrato de experiência; ou 
-Rescisão antecipada, sem justa causa, pelo empregador, do contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/98, de 
21/01/98, conforme o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho; ou 
-Exoneração do diretor não empregado, sem justa causa, por deliberação da assembléia ou da autoridade competente. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, homologado quando for o caso, e apresentação de Termo de 
Audiência da Justiça do Trabalho, devidamente homologado pelo Juízo do feito, reconhecendo a dispensa sem justa 
causa, quando esta resultar de acordo ou conciliação em reclamação trabalhista; 
-Termo lavrado pela Comissão de Conciliação Prévia, contendo os requisitos exigidos pelo artigo Art. 625-E da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos casos em que os conflitos individuais de trabalho forem resolvidos no 
âmbito daquelas Comissões; 
-Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista; 
-Cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor, registradas 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente 
publicado em Diário Oficial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não inscrito no PIS/PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 02 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Rescisão do contrato de trabalho, inclusive do firmado por prazo determinado, por obra certa ou do contrato de 
experiência, por motivo de culpa recíproca ou de força maior. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Certidão ou cópia de sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, e apresentação de: 
-a) TRCT, quando houver; 
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-b) CTPS, na hipótese de saque de trabalhador, ou 
-c) cópia autenticada da ata da assembléia que deliberou pela nomeação do diretor, registrada no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial, 
quando tratar-se de diretor não empregado. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-CTPS; 
-inscrição PIS-PASEP; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 03 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Rescisão do contrato de trabalho por extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, 
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho por 
infringência ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário; ou 
-Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-TRCT, homologado quando legalmente exigível, e apresentação de: 
a) declaração escrita do empregador confirmando a rescisão do contrato em conseqüência de supressão de parte de suas 
atividades, ou 
b) declaração escrita do síndico da massa falida, confirmando a rescisão do contrato em conseqüência da falência, ou 
c) cópia autenticada da alteração contratual registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta 
Comercial, ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial ou registrado no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, deliberando pela extinção total da empresa, fechamento de quaisquer 
de seus estabelecimentos, filiais ou agências; ou 
d) certidão de óbito do empregador individual; ou 
e) decisão judicial transitada em julgado; e 
f) documento de nomeação, pelo juiz, do síndico da massa falida; ou 
g) documento emitido pela autoridade competente reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho ou decisão judicial, 
transitada em julgado. 
-Cópia autenticada das atas das assembléias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor em razão da 
extinção, fechamento ou supressão, registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, 
ou ato próprio da autoridade competente publicado em Diário Oficial ou registrado em Cartório ou Junta Comercial, 
deliberando pela extinção da empresa. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-CTPS; 
-inscrição PIS-PASEP; 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 04 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive do temporário firmado nos termos da Lei 
6.019/74, por obra certa ou do contrato de experiência; ou 
-Extinção normal do contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/98; ou 
-Término do mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-TRCT; ou 
-CTPS com anotação do contrato de trabalho com duração de até 90 dias, ou 
-CTPS e instrumento contratual para os contratos de duração superior a 90 dias; ou 
-CTPS com anotação do contrato de trabalho onde conste a condição de contratado por prazo determinado, nos termos 
da Lei 9.601/98, e cópia do instrumento contratual e respectivas prorrogações, se houver; ou 
-TRCT, homologado, CTPS e instrumento contratual para os contratos de duração superior a 01 ano, inclusive os 
regidos pela Lei 9.601/98, ou 
-Cópia autenticada das atas das assembléias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e do término do mandato, 
registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial e, ainda, dos estatutos quando as 
atas forem omissas quanto às datas de nomeação e/ou afastamento, ou ato próprio da autoridade competente, quando 
tratar-se de diretor não empregado. 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-CTPS; 
-inscrição PIS-PASEP; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na empresa. 
CÓDIGO DE SAQUE - 05 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Aposentadoria, inclusive por invalidez; ou  
-Rescisão contratual do trabalhador, a pedido ou por justa causa, relativo a vínculo empregatício firmado após a 
aposentadoria; ou 
-Exoneração do diretor, a pedido ou por justa causa, relativa a mandato exercido após a aposentadoria. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão 
equivalente que comprove a aposentadoria ou portaria publicada em Diário Oficial, e: 
a) TRCT para contrato tácita ou expressamente pactuado após a DIB - Data de Início do Benefício da aposentadoria, ou 
b) cópia autenticada da ata da Assembléia que comprove a exoneração a pedido ou por justa causa, registrada no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade competente, 
publicado em Diário Oficial no caso de Diretor não empregado, ou 
c) declaração comprovando a desfiliação junto ao sindicato representativo da categoria profissional, ou órgão 
congênere, no caso de exercício de atividade na mesma condição, após a aposentadoria de trabalhador avulso. 
NOTA 
-Para o saque de valores decorrentes do complemento de Planos Econômicos, as contas com saldo de até R$ 2.000,00 
em 10/07/2001, de trabalhador que tenha efetuado a adesão e seja aposentado por invalidez decorrente de acidente de 
trabalho ou doença profissional ou aposentado maior de 65 anos, podem ser pagas em uma única parcela. 
OBSERVAÇÕES 
-no caso de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A 
-no caso de trabalhador aposentado por invalidez decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, em de 
tratando da conta vinculada do tipo optante ou optante transferida individualizada em nome do trabalhador, cujo valor 
total, apurado nos termos do art. 4º da LC nº 110/01, perfaça, em 10 julho de 2001, importância igual ou inferior a R$ 
2.000,00 (dois mil reais), o código de saque identificador da antecipação deve ser acrescido da letra E; 
-no caso de trabalhador maior de 65 anos, em de tratando da conta vinculada do tipo optante ou optante transferida 
individualizada em nome do trabalhador, cujo valor total, apurado nos termos do art. 4º da LC nº 110/01, perfaça, em 10 
julho de 2001, importância igual ou inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
-o código de saque identificador da antecipação deve ser acrescido da letra F. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-CTPS; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
-Total das contas vinculadas de contratos de trabalho rescindidos/extintos antes da aposentadoria. 
-Saldo da conta vinculada, devidamente atualizado, existente até a extinção do contrato de trabalho pela DIB - Data de 
Início do Benefício da aposentadoria. 
-Saldo da conta vinculada havido durante o contrato de trabalho firmado após a aposentadoria até a data do efetivo 
desligamento. 
-Saldo das contas vinculadas pertencentes ao trabalhador avulso havidos até a DIB - Data de Início do Benefício da 
aposentadoria ou da desfiliação do sindicato, após a aposentadoria. 
-Saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11 de setembro de 2001. 
CÓDIGO DE SAQUE - 06 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa dias. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Declaração assinada pelo sindicato representativo da categoria profissional, ou OGMO - Órgão Local de Gestão de 
Mão-de-Obra quando este já estiver constituído, comunicando a suspensão total do trabalho avulso, por período igual 
ou superior a noventa dias. 
OBSERVAÇÃO 
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-Decorridos 90 dias de suspensão total do trabalho avulso e, de posse da Declaração, o trabalhador poderá solicitar o 
saque desde que, na data da solicitação, permaneça com suas atividades de avulso suspensas. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador; 
-inscrição PIS-PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso. 
CÓDIGO DE SAQUE - 07 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador avulso portuário 
MOTIVO 
-Cancelamento do registro profissional solicitado até o dia 31 de dezembro de 1994 ao órgão local de gestão de mão-de-
obra. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Solicitação do cancelamento do registro profissional efetuada junto ao OGMO - Órgão Local de Gestão de Mão-de-
Obra e declaração deste, contendo a data do cancelamento do registro profissional, e 
-Comprovante de recebimento da indenização de que trata o artigo 59, inciso I, da Lei 8.630/93, de 25/02/93, cujo 
pagamento tenha ocorrido até 31/12/1998 e apresentação de TRCT, se for o caso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador; 
-inscrição PIS-PASEP. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na condição de avulso portuário. 
CÓDIGO DE SAQUE - 10 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
-Rescisão do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de não optante, 
tendo havido pagamento de indenização. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Rescisão contratual, ou TRCT com código de saque 01, homologada na forma prevista nos parágrafos do artigo 477 da 
CLT, da qual conste, em destaque, o pagamento da parcela correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço 
trabalhado na condição de não optante e, para afastamentos ocorridos a partir de 16/02/98, inclusive, apresentação do 
comprovante de recolhimento dos depósitos rescisórios do FGTS correspondentes ao mês da rescisão, mês 
imediatamente anterior à rescisão, se não houver sido recolhido, e 40% do total dos depósitos relativos ao período 
trabalhado na condição de optante, acrescidos de atualização monetária e juros; e, se for o caso; 
-Sentença irrecorrível da Justiça do Trabalho, quando a rescisão resultar de reclamação trabalhista ou termo de 
conciliação da Justiça do Trabalho, devidamente homologado pelo juízo do feito. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-identificação do empregador; 
-documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
CÓDIGO DE SAQUE - 23 
BENEFICIÁRIO: Dependente do trabalhador, do diretor não 
empregado ou do trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Falecimento do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Declaração de dependentes, contendo a identificação e data de nascimento de cada dependente, fornecida por instituto 
oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal e apresentação de: 
a) TRCT, para o contrato de trabalho extinto pelo óbito; 
b) CTPS ou declaração das empresas comprovando o vínculo laboral. 
OBSERVAÇÃO 
-na hipótese de saque por dependente de trabalhador avulso, o código de saque deve ser acrescido da letra A. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do solicitante; 
-inscrição PIS-PASEP do titular; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o titular doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
Saldo total das contas vinculadas em nome do de cujus, rateado em partes iguais entre os dependentes habilitados. 
CÓDIGO DE SAQUE - 26 
BENEFICIÁRIO: Empregador 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.181 23

MOTIVO 
-Rescisão ou extinção do contrato de trabalho de trabalhador com tempo de serviço anterior a 05/10/88, na condição de 
não optante, não tendo havido pagamento de indenização, exclusivamente para o contrato de trabalho que vigeu por 
período igual ou superior a 01 (um) ano. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Requerimento do empregador, que deve ser acompanhado dos documentos a que alude o Art. 5º da Portaria MTE 
366/02, de 16/09/2002; e 
-relação das contas cujo saque esteja sendo pleiteado, em caso de autorização de saque de forma coletiva, devidamente 
datada, assinada e carimbada em todas as folhas pela autoridade competente da DRTE, contendo: 
a) identificação da empresa - razão social, nome de fantasia e CNPJ/CEI; 
b) nome dos empregados não optantes em ordem alfabética e numerados; 
c) número da conta vinculada do FGTS, cujo saque está sendo pleiteado; 
d) nº e série da CTPS; 
e) inscrição PIS/PASEP; 
f) datas de admissão, afastamento e nascimento; 
g) datas da opção e da retroação, quando houver. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-Identificação do empregador; 
-documento de identificação do representante legal do empregador. 
DA AUTORIZAÇÃO DA DRTE/SDT 
-empregador deverá solicitar a autorização de saque à DRTE/SDT, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a rescisão/extinção do contrato e o motivo do não pagamento da indenização, observando os demais 
procedimentos constantes na Portaria MTE nº 366/02, de 16/09/2002. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante por período igual ou superior a um ano. 
<!ID526966-2> 

CÓDIGO DE SAQUE - 27 
BENEFICIÁRIO: Empregador 
MOTIVO 
-Pagamento ao trabalhador, pelo empregador, da indenização do tempo de serviço não optante, nos termos da transação 
homologada pela autoridade competente, durante a vigência do contrato de trabalho do trabalhador, conforme artigo 6º 
do Regulamento Consolidado do FGTS; 
-Recolhimento, pelo empregador, na conta optante do trabalhador, do valor correspondente à indenização referente ao 
tempo de serviço não optante, anterior a 05/10/1988, efetuado durante a vigência do contrato de trabalho do trabalhador, 
conforme artigo 73 do Regulamento Consolidado do FGTS; 
-Rescisão do contrato de trabalho, por motivo de acordo, com pagamento de indenização. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Declaração de opção pelo FGTS, se esta foi realizada após 05/10/1988 e apresentação de: 
a) Termo de Transação do tempo de serviço, homologado pela autoridade competente, ou 
b) GR - Guia de Recolhimento e RE - Relação de Empregados ou GRE - Guia de Recolhimento do FGTS ou GFIP, para 
recolhimento ocorrido a partir de FEV/1999, comprovando o recolhimento em conta optante do trabalhador; ou 
c) Rescisão Contratual ou TRCT, homologado na forma do artigo 477 da CLT, em que conste, em destaque, o 
pagamento da parcela correspondente à indenização, referente ao tempo de serviço trabalhado na condição de não 
optante. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-identificação do empregador; 
-documento de identificação do representante legal do empregador. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, referente ao período trabalhado na condição de não 
optante. 
CÓDIGO DE SAQUE - 50 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Ter conta vinculada com o complemento de atualização monetária de que trata o artigo 4º da LC nº 110/01, cuja 
importância, em 10 de julho de 2001, seja igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO  
-Dispensada sua produção em contas com inscrição PIS/PASEP consistida/validada. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; e  
-inscrição PIS-PASEP 
OBSERVAÇÕES 
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-Nos termos da M.P. nº 55/02, a adesão de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 110/01, quando não manifesta em 
termo próprio, será caracterizada pelo recebimento do valor creditado na conta vinculada, passível de saque por este 
código até 30/12/2003; 
-Ao titular que tenha formalizado a adesão no prazo do Dec. nº 3.913/01, é assegurado o direito ao saque nas condições 
deste código, a qualquer tempo; 
-A dispensa da comprovação de condição de saque, para o titular que deixou de efetuar o saque e formalizar a adesão, 
não excederá a data prevista no regulamento para a adesão, revertendo ao FGTS o valor do crédito havido na conta 
vinculada. 
VALOR 
Saldo da conta vinculada do tipo optante ou optante transferida individualizada em nome do trabalhador, cujo valor 
total, apurado nos termos do art. 4º da LC nº 110/01, perfaça, em 10 julho de 2001, importância igual ou inferior a R$ 
100,00 (cem reais). 
CÓDIGO DE SAQUE - 70 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Ter o titular da conta vinculada idade igual ou superior a setenta anos. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Documento que comprove a idade mínima de 70 anos do trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-CTPS; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÃO 
Nos termos da M.P. nº 55/02, convertida na Lei nº 10.555/02, para os complementos de que trata a LC 110/01, o titular 
que tenha firmado o termo de adesão, fará jus ao crédito do complemento, com a redução legalmente prevista, em 
parcela única, a partir do mês de agosto, ou no mês subseqüente ao que completar 70 anos, respeitado o prazo final para 
firmar o termo de adesão. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 80 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
-Ser portador ou possuir dependente portador do vírus HIV - SIDA/AIDS. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Atestado médico fornecido pelo profissional que acompanha o tratamento do paciente, onde conste o nome da doença 
ou o código da Classificação Internacional de Doenças - CID respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico; 
e 
-Laudo ou exame laboratorial específico, relativo ao trabalhador ou ao seu dependente; e 
-Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de dependente acometido pela doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-CTPS; 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
-No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
-No caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 81 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
-Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia maligna. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Atestado médico, com validade de trinta dias, contados de sua expedição, fornecido pelo profissional que acompanha o 
tratamento do paciente, contendo o diagnóstico expresso e o estágio clínico atual da doença e do paciente, código CID 
respectivo, CRM e assinatura, sobre carimbo, do médico, e 
-Cópia do laudo do exame histopatológico ou anatomopatológico que serviu de base para a elaboração do atestado 
médico, e 
-Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de dependente acometido pela doença. 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-CTPS; 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
-No caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
-No caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do titular. 
CÓDIGO DE SAQUE - 82 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso. 
MOTIVO 
-Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio terminal, em razão de doença grave e possuir contas 
cujo saldo seja decorrente do complemento dos planos econômicos. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, reconhecendo o estágio terminal do paciente em razão de doença grave consignada no Código 
Internacional de Doenças - CID que tenha acometido o titular da conta vinculada do FGTS ou seu dependente, ou, 
ainda, apresentação de relatório de uma Junta Médica ou o Atestado do médico assistente do paciente; 
-Documento hábil que comprove a relação de dependência, no caso de estar o dependente, em estágio terminal, 
decorrente da doença. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-CTPS; 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-Inscrição PIS-PASEP; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não inscrito no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÕES 
-no caso de pedido decorrente de doença que acometeu o dependente do trabalhador, o código de saque deve ser 
acrescido da letra D; 
-no caso de pedido apresentado por trabalhador acometido pela doença, o código de saque deve ser acrescido da letra T. 
VALOR 
Saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a LC nº 110, de 29 de junho de 2001, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.913, de 11 de setembro de 2001. 
CÓDIGO DE SAQUE - 86 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Permanência do titular, por três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS, para os contratos de trabalho extintos a 
partir de 14/07/90, inclusive. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-CTPS comprovando o desligamento da empresa e a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três 
anos ininterruptos; ou 
-CTPS onde conste o contrato de trabalho e anotação da mudança de regime trabalhista, publicada em Diário Oficial e a 
inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos ininterruptos; ou 
-cópia da ata da assembléia comprovando o desligamento, em se tratando de diretor não empregado, há, no mínimo, três 
anos, a partir de 14/07/90, inclusive; ou 
-declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores, 
ocorrida há, no mínimo, três anos, a partir de 14/07/90, inclusive. 
OBSERVAÇÕES 
-cumprido o prazo de afastamento do regime do FGTS, a solicitação de saque será pertinente a partir do mês de 
aniversário do titular; 
-uma vez adquirido o direito, este poderá ser exercido mesmo que o titular venha firmar outro contrato. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-CTPS; 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-inscrição PIS-PASEP; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP.  
VALOR 
Saldo das contas vinculadas com afastamento superior a três anos, do titular que tenha cumprido o interstício de três 
anos fora do regime do FGTS. 
CÓDIGO DE SAQUE - 87 
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BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado 
MOTIVO 
-Permanência da conta vinculada por três anos ininterruptos, sem crédito de depósito, e cujo afastamento tenha ocorrido 
até 13/07/90, inclusive. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-CTPS onde conste o contrato de trabalho cuja conta vinculada está sendo objeto de saque; ou 
-comprovante do afastamento do trabalhador, quando não constante da CTPS; ou 
-cópia da ata da assembléia que comprove o afastamento do diretor não empregado; ou 
-declaração da sociedade anônima deliberando pela suspensão definitiva do recolhimento do FGTS para os diretores. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-inscrição PIS-PASEP; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
OBSERVAÇÃO 
-código de saque deve ser acrescido da letra N. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do titular que satisfaçam os requisitos. 
CÓDIGO DE SAQUE - 88 
BENEFICIÁRIO: Pessoa indicada pelo Juiz 
MOTIVO 
-Determinação Judicial. 
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 
-Ordem Judicial. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
-documento de identificação do solicitante; 
-inscrição PIS-PASEP do titular; ou 
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/PASEP. 
VALOR 
Valor ou percentual indicado na ordem judicial, limitado ao saldo da conta vinculada. 
CÓDIGO DE SAQUE - 91 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Utilização do FGTS para aquisição de moradia própria, imóvel já concluído. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
-Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
-Não ser proprietário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, concluído ou em construção: 
a) financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; 
b) no município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes de região metropolitana; 
c) no atual município de residência. 
-Não ser usufrutuário de imóvel residencial; 
-Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; 
-Não ser detentor de unidade apart-hotel tipo residencial; 
-Estar a operação enquadrada dentro das normas do SFH. 
OBSERVAÇÃO 
-As condições específicas e gerais, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, devem ser obtidas nos 
Agentes Financeiros. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando 
houver, não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a)limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; 
b)da avaliação feita pelo agente financeiro; 
c)de compra e venda. 
CÓDIGO DE SAQUE - 92 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado, ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Utilização do FGTS para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor decorrente de financiamento 
concedido pelo SFH, obtido pelo titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
-Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
-Estar em dia com o pagamento das prestações do financiamento; 
-Contar com o interstício mínimo de dois anos da movimentação anterior, quando tratar-se de nova utilização para 
amortizar/ liquidar saldo devedor; 
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-O valor do FGTS a ser utilizado para amortização extraordinária não pode ser inferior ao montante correspondente a 
doze vezes o valor da prestação vigente à data da operação. 
OBSERVAÇÃO 
-As condições específicas e gerais, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, devem ser obtidas nos 
Agentes Financeiros. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, limitado ao saldo devedor atualizado do financiamento obtido pelo titular 
ou coobrigado na aquisição de moradia própria. 
CÓDIGO DE SAQUE - 93 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Utilização do FGTS para abatimento das prestações decorrentes de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo 
titular na aquisição de moradia própria. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
-Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
-Estar em dia com o pagamento das prestações do financiamento; 
- Efetuar o pedido de utilização do FGTS uma vez a cada período de, no mínimo, doze meses. 
OBSERVAÇÃO 
-As condições específicas e gerais, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, devem ser obtidas nos 
Agentes Financeiros. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, observados os limites de utilização estabelecidos pelo Conselho Curador do 
FGTS. 
CÓDIGO DE SAQUE - 94 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso  
MOTIVO 
-Utilização do FGTS para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
-Formalização de pedido de aplicação junto ao administrador do Fundo Mútuo de Privatização FMP-FGTS ou do Clube 
de Investimento CI-FGTS, e 
-Apresentação de extrato da conta vinculada que pretenda utilizar em FMP-FGTS, junto à Administradora do FMP-
FGTS ou CI-FGTS e de documentação de identificação. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
VALOR 
Até cinqüenta por cento do saldo disponível, de todas as contas vinculadas do titular, já consideradas as eventuais 
utilizações anteriores em FMP. 
CÓDIGO DE SAQUE - 95 
BENEFICIÁRIO: Trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso 
MOTIVO 
-Utilização do FGTS para pagamento das parcelas de recursos próprios de imóvel residencial em fase de construção 
vinculado a programas de financiamento ou de autofinanciamento. 
CONDIÇÕES BÁSICAS 
-Contar com o mínimo de três anos, considerando todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; 
-Não ser proprietário, comprador ou promitente comprador de outro imóvel residencial, concluído ou em construção: 
a) financiado pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional; 
b) no município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ou integrantes de região metropolitana; 
c) no atual município de residência. 
-Não ser usufrutuário de imóvel residencial; 
-Não ser detentor de fração ideal de imóvel superior a 40%; 
-Não ser detentor de unidade apart-hotel tipo residencial; 
-Estar a operação enquadrada dentro das normas do SFH. 
OBSERVAÇÃO 
-As condições específicas e gerais, devidamente enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, devem ser obtidas nos 
Agentes Financeiros. 
VALOR 
Saldo das contas vinculadas do trabalhador, desde que o valor do FGTS, acrescido da parcela financiada, quando 
houver, não exceda ao menor dos seguintes valores: 
a) limite máximo do valor de avaliação do imóvel estabelecido para as operações no SFH; 
b) da avaliação feita pelo agente financeiro; 
c) de compra e venda ou custo total da obra; 
d) somatório dos valores das etapas do cronograma físicofinanceiro a realizar. 
3 DO FORMULÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
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3.1 O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, formulário aprovado pela Portaria nº 302, de 26/06/2002, 
expedida pelo MTE, é o instrumento de quitação das verbas rescisórias, e será utilizado para o saque da conta vinculada 
do FGTS, nas hipóteses que exijam rescisão/extinção do contrato de trabalho, e deve ser apresentado em via original. 
3.2 No campo 25 do TRCT o empregador deve consignar por extenso a causa da rescisão do contrato de trabalho e no 
campo 26, o código de saque correspondente, quando o motivo da rescisão ensejar direito ao saque em hipótese 
elencada nesta Circular. 
3.2.1 Quando o afastamento for motivado por evento que não permita o saque da conta vinculada do FGTS, grafar no 
campo 26 a expressão “NÃO”. 
3.3 O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo empregador/preposto sobre carimbo identificador da empresa e da 
pessoa averbante, no campo 57, não sendo permitida a assinatura sobre carbono ou autocarbonada. 
3.4 O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo trabalhador no campo 58, não sendo permitida a assinatura sobre 
folha carbono ou autocarbonada. 
4 O recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, somente será válido quando formalizado de acordo 
com a legislação vigente, notadamente quanto à respectiva homologação. 
5 Para os códigos de saque 01, 02, 03, ou 04, é facultado ao empregador, comunicar a movimentação dos trabalhadores 
pela Rede Mundial de Computadores - Internet, por meio do aplicativo Conectividade Social/Empregador, utilizando a 
Certificação Eletrônica fornecida pela CAIXA. 
5.1 Para o código de saque 06, é facultado ao Sindicato de Trabalhadores Avulsos ou Órgão Local de Gestão de Mão-
de-Obra comunicar a suspensão do trabalho avulso pela Rede Mundial de Computadores - Internet, por meio do 
aplicativo Conectividade Social/Empregador, utilizando a Certificação Eletrônica fornecida pela CAIXA. 
5.2 Compete ao usuário do Conectividade Social/Empregador, ao se valer do aplicativo, anotar a chave de identificação 
por este gerada, no canto superior direito do TRCT, objetivando a homologação da rescisão contratual, via Internet, pela 
entidade sindical representativa da categoria profissional do trabalhador, se for o caso. 
5.2.1 A homologação da rescisão contratual por meio da Internet não altera ou substitui o previsto pela CLT. 
5.3 A comunicação de movimentação do trabalhador por meio da Internet não isenta o trabalhador da apresentação dos 
documentos necessários à liberação dos valores do FGTS, nos termos da legislação vigente. 
5.4 A faculdade de outorga da procuração eletrônica pelo empregador, na forma estabelecida no aplicativo CS/E, não o 
exime da responsabilidade civil e penal, respondendo o outorgante, solidariamente com o outorgado, por toda e 
qualquer informação prestada via Internet, bem como, pelo uso indevido da aplicação. 
5.5 O empregador é responsável por toda e qualquer informação prestada via Internet, bem como pelos efeitos 
decorrentes desta e pelo uso indevido do aplicativo. 
6 A operacionalização de saque motivado por acometimento, pelo titular ou seu dependente, de doença grave em 
estágio terminal, prevista na MP 2164, de 26/07/01 e suas atualizações, depende de regulamentação a ser expedida pelo 
Poder Executivo. 
7 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Circular CAIXA 278/2003, de 17/01/2003. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA 
Diretor 
 

A T O S  

 
36. ATO Nº 162, DE 28 DE ABRIL DE 2003 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 07.5.2003, Seção 1, p.351, 

retificando o mesmo Ato, publicado em 02.5.2003, em razão de erro material; DJU 12.5.2003, Seção 1, segunda parte, 
p.460, 2ª publicação; DJU 22.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.445, 3ª publicação). 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de 
conformidade com o disposto no artigo 36, incisos X e XI, do Regimento Interno desta Corte, ad referendum do 
Tribunal Pleno, 
CONSIDERANDO a Emenda nº 1 ao Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho; 
CONSIDERANDO as dificuldades causadas à execução provisória e à execução definitiva de parcelas que não foram 
objeto do Recurso de Revista, quando processado o agravo de instrumento nos autos principais; 
CONSIDERANDO o aumento expressivo dos pedidos de extração de carta de sentença, após a remessa dos autos a esta 
Corte, e a dificuldade no seu célere atendimento; 
CONSIDERANDO que o processamento do agravo de instrumento nos autos principais dificulta o exame dos 
pressupostos extrínsecos desse recurso, em virtude dos inúmeros volumes a serem compulsados, retardando a solução 
do processo; 
CONSIDERANDO o significativo aumento do custo relativo à tramitação do agravo de instrumento, decorrente do seu 
processamento nos autos principais, 
R E S O L V E 
I - Revogar os §§ 1º e 2º do inc. II da Instrução Normativa n.º 16, aprovada pela Resolução n.º 113/2002 desta Corte, 
desautorizando o processamento do agravo de instrumento nos autos principais; 
II - Determinar a republicação da Instrução Normativa n.º 16, com a presente modificação; 
III - Dar ciência aos Tribunais Regionais do Trabalho do inteiro teor deste Ato; 
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IV - Este Ato deverá ser publicado, no Diário da Justiça da União, uma vez a cada semana durante três semanas 
consecutivas, entrando em vigor a partir do dia 26 de maio do corrente ano. 
Publique-se no DJU e no BI. 
Brasília, 28 de abril de 2003. 
FRANCISCO FAUSTO 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
37. ATO Nº 196, DE 23 DE MAIO DE 2003 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (DJU 27.5.2003, Seção 1, 

segunda parte, p.445).  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com 
fundamento no art. 36, inc. XI, do Regimento Interno desta Corte, ad referendum do Tribunal Pleno, resolve: 
Prorrogar a vacatio legis do ATO.GDGCJ.GP.Nº 162/2003, que passará a vigorar a partir do dia 1º de agosto de 2003. 
Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação. 
FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
38. ATO DE 27 DE MAIO DE 2003, DO CONGRESSO NACIONAL. (DOU 28.5.2003, 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 116, de 2 de abril de 2003, que “dispõe sobre o salário mínimo a 
partir de 1º  de abril de 2003, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a 
partir de 2 de junho de 2003, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 
Congresso Nacional, 27 de maio de 2003 
Senador JOSÉ SARNEY 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 

S Ú M U L A S  

 
39. SÚMULA Nº 3, DE 29 DE ABRIL DE 2003, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - TURMA DE 

UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. (DJU 
09.5.2003, Seção 1, segunda parte, p.725, 1ª publicação; DJU 20.5.2003, Seção 1, p.374, 2ª publicação ). 

Benefícios Previdenciários 
Os benefícios de prestação continuada, no regime geral da Previdência Social, devem ser reajustados com base no IGP-
DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. 
Referência: 
Lei nº 8.213/91 
Lei nº 8.542/92 
Lei nº 8.700/93 
Lei nº 8.880/94 
Lei nº 9.711/98 
Lei nº 9.971/99 
Lei nº 10.259/2001 
Decs. 356 e 357/91 
MP nº 1.415/96 
MP nº 1.663/98 
MP nº 2.187-13/2001 
MP nº 434/94 
MP nº 1.053/95 
MP nº 1.824/99 
MP nº 1.398/96 
MP nº 2.022-17/2000 e Dec. 3.826/2001 
RE 304.312-9 - RS 
RE 219880 - RN 
RE 318.523-3 - RJ 
RE 231.412-2 - RS 
RE 376.852 - SC 
RE 145.895-0 
RESP 346.608 - SP 
RESP 236.841 - RS 
AgR em RE 322.348 - SC 
PU nº 2002.72.07.001288-2-Turma de Uniformização (julgamento 29/04/2003) 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.181 30

PU nº 2002.72.07.001207-9-Turma de Uniformização (julgamento 29/04/2003) 
Brasília, 29 de abril de 2003. 
MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR 
Presidente da Turma de Uniformização, em substituição 
 

E D I T A I S  

 
40. EDITAL DE 25 DE ABRIL DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS  05.5.2003, 1º Caderno, p.63). Prazo: 60 dias 
A Exma. Juíza Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 11.338/2003, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados, que o Órgão Especial deste Tribunal,  autorizou a eliminação dos autos de processos findos, 
ARQUIVADOS na VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL, no período de 1992 a 1995. 
É facultado às partes interessadas requerer, às suas expensas, junto ao Foro Trabalhista de SANTA CRUZ DO SUL 
(Rua Prudente de Morais, 603), das 10h às 17h e 30min, o desentranhamento de documentos que juntaram aos autos e 
certidões ou cópias de peças do processo.  
Porto Alegre, 25 de abril de 2003. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  
Presidente 
 
41. EDITAL DE 30 DE ABRIL DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS  07.5.2003, 1º Caderno, p.84 e DOJ-RS 08.5.2003, 1º Caderno, p.80). Prazo: 60 dias 
A Exma. Juíza Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 24.047/2003, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados, que o E. Órgão Especial deste Tribunal, na sessão ordinária de 28 de abril de 2003, autorizou a 
eliminação dos autos de processos findos, ARQUIVADOS na VARA DO TRABALHO DE VACARIA, no período de 
1986 a 1995, observados os termos da Lei 7627/87 e Resolução Administrativa 33/94. 
É facultado às partes interessadas requerer, às suas expensas, junto ao Foro Trabalhista de VACARIA (Rua Major 
Flamino Moreira, 92), das 10h às 17h e 30min, o desentranhamento de documentos que juntaram aos autos e certidões 
ou cópias de peças do processo.  
Porto Alegre, 30 de abril de 2003. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  
Presidente do TRT da 4ª Região. 
 
42. EDITAL DE 02 DE MAIO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS  06.5.2003, 1º Caderno, p.95).  
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. 
Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de 
SÃO BORJA, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz ARY FARIA MARIMON FILHO, para a 1ª Vara do Trabalho 
de CAXIAS DO SUL, conforme Portaria nº 1557/2003.  
Porto Alegre, 02 de maio de 2003.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
43. EDITAL DE 22 DE MAIO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS  23.5.2003, 1º Caderno, p.118).  
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes  do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 
35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho de SÃO 
BORJA.  
Porto Alegre, 22 de maio de 2003.   
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 

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

 
44. INFORMATIVO DO STF Nº 306 – 28 de abril a 2 de maio de 2003. (EXCERTOS) 
Ministro do STJ e Aposentadoria 
O Tribunal indeferiu mandado de segurança em que se pretendia, por força do art. 250 da Lei 8.112/90, a inclusão, nos 
proventos de aposentadoria de Ministro do STJ, da vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei 1.711/52, que 
assegurava ao ocupante da última classe da carreira ser aposentado com um adicional de 20% sobre os proventos. 
Considerou-se que o cargo de Ministro do STJ é cargo isolado, afastando a tese segundo a qual a nomeação de 
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desembargador para o cargo de Ministro do STJ deveria ser considerada como promoção para classe superior, e que o 
impetrante, quando sobreveio a extinção de tal vantagem, não havia preenchido o requisito específico de possuir três 
anos de efetivo exercício no mencionado cargo, embora já contasse com trinta e cinco anos de serviço. Vencidos os 
Ministros Ilmar Galvão, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, que deferiam o pedido. (Lei 1.711/52, art. 184: "O 
funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado: ... II - com provento aumentado de 20% quando ocupante da 
última classe da respectiva carreira; III - com a vantagem do inciso II, quando ocupante de cargo isolado se tiver 
permanecido no mesmo durante três anos.").  
MS 24.042-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 24.4.2003. (MS-24042)
Efeito Vinculante da Liminar em ADI - 1 
Entendendo caracterizado o desrespeito da decisão proferida pelo STF na medida cautelar na ADI 1.898-DF - que 
determinara a suspensão, com eficácia ex tunc, da execução do ato normativo baixado pelo Presidente do STJ ad 
referendum do Conselho da Justiça Federal, que fixara os subsídios dos Ministros do STJ, dos juízes dos Tribunais 
Regionais Federais e dos juízes federais de 1ª instância -, o Tribunal, julgou procedente o pedido formulado na 
reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República para cassar o ato do Conselho da Justiça Federal que 
referendara o citado ato normativo.  
Rcl 935-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.4.2003. (RCL-935)
Efeito Vinculante da Liminar em ADI - 2 
Entendendo caracterizado o desrespeito, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, da decisão proferida pelo STF 
na medida cautelar na ADI 2.188-RJ - que suspendera, até decisão final, dispositivos da Lei 3.189/99, daquele Estado, 
que previam a cobrança de contribuição previdenciária dos seus servidores estatutários inativos, pensionistas e 
beneficiários -, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado na reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da 
República para determinar que o Governador do Estado do Rio de Janeiro se abstenha de efetuar, com base em 
legislação pré-constitucional, os referidos descontos.  
Rcl 1.652-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.4.2003. (RCL-1652)
MS e Decadência 
O Tribunal assentou a decadência de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo contra o art. 98 do Decreto 2.521/98 do Presidente da República que, 
mantendo as atuais permissões e autorizações relativas ao serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros 
pelo prazo de quinze anos contado da data da publicação do Decreto 952/93, estabelecera as mesmas como 
improrrogáveis. Considerou-se que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se, no caso, 
da publicação do Decreto 952/93 - que mantivera, pelo prazo de quinze anos, prorrogável por igual período, as atuais 
permissões e autorizações decorrentes de disposições legais anteriores -, e não do Decreto 2.521/98 que, embora 
afastando a possibilidade de prorrogação, apenas repetira o mesmo Decreto 952/93.  
MS 23.137-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 28.4.2003. (MS-23137)
Unificação de Carreiras e Concurso 
Iniciado o julgamento de embargos de declaração opostos a acórdão que, julgando improcedente o pedido formulado 
em ação direta ajuizada pela Associação Nacional dos Advogados da União - ANAUNI, declarou a constitucionalidade 
do art. 11 e parágrafos 1º a 5º da Lei 10.549/2002 (lei de conversão da Medida Provisória 43/2002), que transforma os 
cargos de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União em cargos de advogado da União. Após o voto da Ministra 
Ellen Gracie, relatora, rejeitando os embargos declaração, e do voto do Min. Ilmar Galvão, em antecipação, acolhendo-
os para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade da Medida Provisória, o julgamento foi adiado em 
virtude do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa.  
ADI (ED) 2.713-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 30.4.2003. (ADI-2713)
PRIMEIRA TURMA 
Prequestionamento e Verbete 343 da Súmula do STF 
A Turma manteve decisão do Min. Sepúlveda Pertence, relator, que negara provimento a agravo de instrumento 
mediante o qual se pretendia ver processado recurso extraordinário contra acórdão do TST que, mantendo decisão que 
julgara improcedente ação rescisória versando sobre planos econômicos, aplicara o Verbete 343 da Súmula do STF, 
pela circunstância de não ter havido na exordial expressa invocação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF. Considerou-se 
que não houve o indispensável prequestionamento do tema, porquanto a existência ou não de direito adquirido às 
diferenças salariais em causa não foi examinada pelo Tribunal de origem, e que as questões relativas ao não-cabimento 
da ação rescisória, inclusive quanto à aplicação, ou não, do Verbete 343 da Súmula do STF, estão situadas no âmbito do 
direito processual ordinário, insuscetíveis de reexame na via extraordinária. (Verbete 343 da Súmula do STF: "Não cabe 
ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais.").  
AI (AgR) 403.656-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 29.4.2003. (AI-403656)
CLIPPING DO DJ 
2 de maio de 2003 
ADI N. 368-ES 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.379, de 07 de junho de 1990, do Estado do Espírito Santo. 
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a ascensão funcional não mais é permitida pela atual Constituição, em 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=24042&CLASSE=MS&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=935&CLASSE=RCL&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=1652&CLASSE=RCL&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=23137&CLASSE=MS&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2713&CLASSE=ADI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=403656&CLASSE=AI&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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virtude do disposto no artigo 37, II - e no ponto que interessa não foi modificado com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98 -, que passou a exigir concurso público para os casos em que, anteriormente, era ela admitida. 
- Inconstitucionalidade, por isso, do artigo 6º da lei sob exame, a qual, por interdependência, repercute em todo o texto 
da mesma lei. 
Ação que se julga procedente para declarar-se inconstitucional a Lei 4.379, de 07 de junho de 1990, do Estado do 
Espírito Santo. 
ADI N. 953-DF 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 417, DE 02.03.93, DO DISTRITO FEDERAL. 
ARTS. 21, XXIV E 22, I DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÕES 
FISCALIZATÓRIAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. 
É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como 
objeto matérias de competência legislativa privativa da União.  
A norma sob exame, ao criar regras e prever sanções administrativas para se coibir atos discriminatórios contra a 
mulher nas relações de trabalho, dispôs sobre matéria de competência legislativa outorgada à União. Viola, ainda, o 
diploma impugnado, o art. 21, XXIV, da CF, por atribuir poder de fiscalização, no âmbito do trabalho, a ente da 
Federação que não a União. 
Ação direta que se julga procedente, para se declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 417/93, do Distrito Federal. 
*noticiado no Informativo 301 
ADI N. 1.837-CE 
RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS: PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA ALTERNÂNCIA: 
ANTIGUIDADE E MERECIMENTO.  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 4º DA LEI Nº 12.646, DE 17.12.1996, DO ESTADO DO 
CEARÁ, QUE ACRESCENTOU PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 125 DO CÓDIGO DE DIVISÃO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO (LEI Nº 12.342, DE 28.07.1994). 
1. O dispositivo impugnado promove, automaticamente, à entrância especial, os juízes em exercício nas varas do 
Juizado Especial da Comarca de Fortaleza, sem observar o princípio da alternância, na promoção, por antigüidade e 
merecimento (art. 93, inc. II, da C.F.). 
2. Ação Direta julgada procedente para declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 12.646, de 17 de 
dezembro de 1996, do Estado do Ceará, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 125 do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado (Lei nº 12.342, de 28.07.94). 
3. Plenário. Decisão unânime. 
*noticiado no Informativo 301 
ADI N. 2.555-DF 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 54 DO ADCT. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA AOS 
SERINGUEIROS RECRUTADOS OU QUE COLABORARAM NOS ESFORÇOS DA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL. ART. 21 DA LEI Nº 9.711, DE 20.11.98, QUE MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 
7.986, DE 20.11.89. EXIGÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL E 
VEDAÇÃO AO USO DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.  
A vedação à utilização da prova exclusivamente testemunhal e a exigência do início de prova material para o 
reconhecimento judicial da situação descrita no art. 54 do ADCT e no art. 1º da Lei nº 7.986/89 não vulneram os incisos 
XXXV, XXXVI e LVI do art. 5º da CF. O maior relevo conferido pelo legislador ordinário ao princípio da segurança 
jurídica visa a um maior rigor na verificação da situação exigida para o recebimento do benefício. Precedentes da 
Segunda Turma do STF: REs nº 226.588, 238.446, 226.772, 236.759 e 238.444, todos de relatoria do eminente Ministro 
Marco Aurélio. 
Descabida a alegação de ofensa a direito adquirido. O art. 21 da Lei 9.711/98 alterou o regime jurídico probatório no 
processo de concessão do benefício citado, sendo pacífico o entendimento fixado por esta Corte de que não há direito 
adquirido a regime jurídico. 
Ação direta cujo pedido se julga improcedente. 
*noticiado no Informativo 303 
RMS N. 23.696-DF 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso Público para fiscal do trabalho. 
-Tendo o prazo de validade do concurso expirado, pois a conclusão do certame não pressupõe a realização de sua 
segunda etapa como se tem orientado esta Corte, não procede a pretensão dos recorrentes de serem convocados a 
participar da 2ª etapa desse mesmo concurso. 
- A menção, no Edital do concurso, a cadastro de reserva não justifica concurso com duração e prazo de validade 
indefinidos. Seu verdadeiro sentido. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. 
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*noticiado no Informativo 302 
 
45. INFORMATIVO DO STF Nº 307 – 5 de maio a 9 de maio de 2003. (EXCERTOS) 
Ação Rescisória: Cabimento - 1  
Iniciado o julgamento de ação rescisória proposta pela União no qual se discute a possibilidade de se rescindir o 
acórdão apenas com relação a algumas partes, subsistindo a decisão, por conseguinte, quanto às partes restantes. Trata-
se, na espécie, de ação rescisória mediante a qual a União pretende desconstituir, com relação a apenas 3 das 25 
empresas litisconsortes, acórdão da Segunda Turma que assegurara o recolhimento da contribuição para o FINSOCIAL, 
prevista no art. 28 da Lei 7.738/89 à alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, sem as majorações implementadas pelos 
artigos 7º da Lei 7.787/89, 1º da Lei 7.894/89 e 1º da Lei 8.147/90. A União requer, na espécie, a desconstituição parcial 
do acórdão quanto às três empresas rés por serem elas prestadoras de serviço, circunstância essa que importaria na 
aplicação do entendimento consolidado pelo Plenário do STF, em razão de divergência entre as Turmas,  no sentido de 
que as majorações de alíquota veiculadas pelas Leis 7.787/89, 7.894/89 e Lei 8.147/90, relativas às empresas 
exclusivamente prestadoras de serviços, são constitucionais. A União sustenta, ainda, não ser aplicável, no caso, o 
Verbete 343 da Súmula do STF sob o fundamento de que o mesmo não alcança a interpretação controvertida de texto 
constitucional (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver 
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). 
 AR 1.519-SC, rel. Min. Ilmar Galvão, 30.4.2003. (AR-1519) 
Ação Rescisória: Cabimento - 2  
O Min. Ilmar Galvão, relator, proferiu voto no sentido de julgar procedente a ação para o fim de rescindir, em parte, os 
acórdãos da Segunda Turma no recurso extraordinário e nos subseqüentes embargos de declaração relativamente às três 
rés, com a cassação da segurança por elas impetrada, por entender que, no caso, não se está diante de litisconsórcio 
unitário nem necessário, mas sim facultativo, formado por empresas comerciais e prestadoras de serviço, de maneira 
que o acórdão impugnado incorrera em ofensa a disposição literal da lei e da Constituição quanto às empresas 
prestadoras de serviço, não merecendo reparo quanto às demais.  
AR 1.519-SC, rel. Min. Ilmar Galvão, 30.4.2003. (AR-1519) 
Ação Rescisória: Cabimento - 3  
De outra parte, o Min. Maurício Corrêa, revisor, votou no sentido de julgar extinto o processo sem julgamento do 
mérito por entender que, embora o litisconsórcio ativo fosse facultativo quando do ajuizamento do mandado de 
segurança, a circunstância de as partes serem beneficiárias de uma mesma decisão judicial transitada em julgado 
implica que, para fins da ação rescisória, sejam elas tidas como litisconsortes passivos necessários, não sendo possível 
que a decisão rescindenda permaneça válida para uns e inválida para outros. Após, o julgamento foi adiado em virtude 
do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes.  
AR 1.519-SC, rel. Min. Ilmar Galvão, 30.4.2003. (AR-1519) 
Ação Rescisória e Provimento Genérico 
Iniciado o julgamento de ação rescisória mediante a qual a União pretende desconstituir acórdão da Segunda Turma 
que, de forma genérica, assegurara a empresas exclusivamente prestadoras de serviço o recolhimento da contribuição 
para o FINSOCIAL, prevista no art. 28 da Lei 7.738/89 à alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, sem as majorações 
implementadas pelos artigos 7º da Lei 7.787/89, 1º da Lei 7.894/89 e 1º da Lei 8.147/90. Sustenta a União ser a ré 
empresa prestadora de serviço e, ainda, não ser aplicável, no caso, o Verbete 343 da Súmula do STF sob o fundamento 
de que o mesmo não alcança a interpretação controvertida de texto constitucional (“Não cabe ação rescisória por 
ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais”). Os Ministros Ilmar Galvão, relator, e Maurício Corrêa, revisor, votaram no sentido de 
julgar improcedente a ação rescisória porquanto a qualificação da empresa ré, se prestadora de serviço ou se empresa 
comercial, não ficou assentada nas instâncias ordinárias, não podendo o Tribunal inovar quanto à matéria de fato. Após, 
o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes.  
AR 1.523-SC, rel. Min. Ilmar Galvão, 30.4.2003. (AR-1523) 
Publicação e Erro na Grafia do Nome 
O Tribunal, por maioria, manteve decisão do Min. Carlos Velloso, então Presidente, que indeferira o pedido de 
republicação de decisão monocrática que negara seguimento a agravo de instrumento interposto para a subida de 
recurso extraordinário, pedido esse fundado na circunstância de ter sido suprimida uma consoante do nome do 
advogado da parte quando da publicação no Diário da Justiça da União. O Tribunal considerou que o erro de grafia não 
impedira o acompanhamento do processo porquanto o número deste estava correto, salientando, ainda, que o advogado 
não possui nome comum. Ademais, ressaltou-se que, na espécie, pretendia-se a rediscussão de matéria já transitada em 
julgado. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que entendia o fato como relevante, considerada a admissibilidade do 
acompanhamento processual mediante a contratação de serviços especializados na leitura do Diário da Justiça, sendo 
indispensável a exatidão dos dados em face do comprometimento do direito de defesa, no que foi acompanhado pelo 
Min. Sepúlveda Pertence.  
AgR na Petição Avulsa 66.312/1999-PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 7.5.2003. 
(AI-243275) 
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Juiz: Autorização para Ausentar-se 
Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB  para suspender, 
até decisão final da ação, a eficácia do art. 49 e parágrafos do Código de Normas criado pelo Provimento 4/99, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que exige autorização expressa do 
Presidente do Tribunal de Justiça para que juízes possam se ausentar de suas respectivas comarcas.  Reconheceu-se a 
aparente inconstitucionalidade formal da norma atacada, por se tratar de matéria relativa ao Estatuto da Magistratura 
(CF, art. 93, VII), sendo que a LOMAN, ao disciplinar o tema, não impõe essa restrição à liberdade de locomoção dos 
magistrados. Precedente citado: ADI 2.753-CE (DJU de 11.4.2003).  
ADI (MC) 2.880-MA, rel. Min. Gilmar Mendes, 8.5.2003. (ADI (MC)-2880) 
Isenção de Emolumentos e Competência 
O Tribunal julgou improcedente o pedido formulado em ação direta requerida pela Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil - ANOREG/BR e declarou a constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas Gerais, 
que concede isenção às entidades beneficentes de assistência social em regular funcionamento no Estado, declaradas de 
utilidade pública, do pagamento de emolumentos relativos ao registro de atos constitutivos, inclusive de alteração de ata 
ou de documento válido contra terceiros. Tendo em vista que as custas e emolumentos dos serviços forenses são matéria 
de competência concorrente da União e dos Estados (CF, art. 24, IV), o Tribunal entendeu que a isenção impugnada não 
se inclui no âmbito de normas gerais, mas sim no campo de questões específicas, e que, inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (CF, art. 24, § 3º). 
ADI 1.624-MG, rel. Min. Carlos Velloso, 8.5.2003. (ADI-1624) 
Art.14 do CPC e Advogados Públicos  
Julgado o pedido formulado em ação direta (Lei 9.868/99, art. 12) ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores 
de Estado – ANAPE contra o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei 
10.358/2001, na parte em que ressalva os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB da aplicação 
de multa, de até 20% do valor da causa, decorrente da inobservância do dever de cumprir com exatidão os provimentos 
judiciais. Sustentava-se, na espécie, que o dispositivo atacado, tal como redigido, permitiria ao juiz aplicar multa aos 
advogados públicos, por não estarem sujeitos apenas aos estatutos da OAB mas também à lei que regulamenta sua 
relação com o Estado. O Tribunal conferiu ao mencionado parágrafo único interpretação conforme a Constituição 
Federal, sem redução do texto, para ficar claro que a ressalva contida na parte inicial do dispositivo alcança todos os 
advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes 
jurídicos. Considerou-se que a mencionada ressalva afasta a aplicação de sanção aos advogados em observância ao art. 
133 da CF, que assegura a inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão, os quais estão 
submetidos, no campo disciplinar, aos estatutos da OAB. Leia o inteiro teor do voto do Min. Maurício Corrêa na seção 
de Transcrições deste Informativo. ADI 2.652-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 8.5.2003. (ADI-2652) 
SEGUNDA TURMA 
Ministério Público e Poder de Investigação 
A Turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para reformar decisão do STJ que entendera válida a 
requisição expedida pelo Ministério Público do Distrito Federal para que o recorrente, delegado de polícia, 
comparecesse ao Núcleo de Investigação Criminal e Controle Externo da Atividade Policial para ser interrogado em 
procedimento administrativo investigatório supletivo. Considerou-se que o Ministério Público não tem poderes para 
realizar diretamente investigações, mas sim requisitá-las à autoridade policial competente, não lhe cabendo, portanto, 
inquirir diretamente pessoas suspeitas da autoria de crime, dado que a condução do inquérito policial e a realização das 
diligências investigatórias são funções de atribuição exclusiva da polícia judiciária. Precedentes citados: RE 233.072-RJ 
(DJU de 3.5.2002) e RE 205.473-AL (DJU de 30.8.99). 
RHC 81.326-DF, rel. Min. Nelson Jobim, 6.5.2003. (RHC-81326) 
CLIPPING DO DJ 
9 de maio de 2003 
ADI N. 1.667-DF 
RED. P/ ACÓRDÃO: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 17 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.520/97 DEPOIS 
TRANSFORMADO NO ART. 24 DA LEI Nº 10.150/00. NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 21, § 2º DA 
LEI Nº 8.692/93. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 62, ART. 150, I, III, B E § 6º, ALÉM DO ART. 236, § 2º, 
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Não conhecimento da presente ação relativamente ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão “as 
taxas”, contida na atual redação do art. 21, § 2º da Lei nº 8.692/93, por falta de legitimidade ativa da requerente. 
Quanto à argüição de inconstitucionalidade da expressão “e emolumentos”, sobrevindo, com a edição da Lei nº 
10.169/00, norma que expressamente vedou a fixação de emolumentos de registro em percentual sobre o valor dos 
negócios jurídicos, é de se reconhecer o prejuízo do pedido inicial, por perda de objeto. Precedentes: ADI nº 2.097/PR-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 16.06.00 e ADI nº 2.218, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 16.02.01. 
Ação direta de inconstitucionalidade apenas conhecida em parte e, nesta, julgada prejudicada. 
RMS N. 23.820-DF 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
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EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Nomeação em caráter definitivo. Policial 
rodoviário federal. 
- Só há que se falar em quebra da ordem classificatória para a nomeação entre os candidatos aprovados que não se 
encontram em situação provisória, por condicional, como é a do recorrente que participou com êxito das demais etapas 
do concurso em virtude de ter a seu favor liminar em mandado de segurança contra sua reprovação no exame 
psicotécnico. Se essa situação, com a confirmação da liminar por sentença que venha a transitar em julgado, se tornar 
definitiva, aí, sim, terá direito o ora recorrente à nomeação segundo a ordem de sua classificação e com efeito retroativo 
a esse momento. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. 
* noticiado no Informativo 304 
RMS N. 24.263-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-GESTANTE. 
EXONERAÇÃO. C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. 
I. - Servidora pública exonerada quando no gozo de licença-gestante: a exoneração constitui ato arbitrário, porque 
contrário à norma constitucional: C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. 
II. – Remuneração devida no prazo da licença-gestante, vale dizer, até cinco meses após o parto. Inaplicabilidade, no 
caso, das Súmulas 269 e 271-STF. 
III. – Recurso provido. 
*noticiado no Informativo 303T 
 
46. INFORMATIVO DO STF Nº 308 – 12 de maio a 16 de maio de 2003. (EXCERTOS) 
Mandado de Injunção e Direito de Greve 
Iniciado o julgamento de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do 
Espírito Santo – SINDIPOL, com o objetivo de ser autorizado o exercício do direito de greve ao impetrante e aos seus 
associados, bem como de compelir o Congresso Nacional a regulamentar, dentro do prazo de trinta dias, o inciso VII do 
art. 37 da CF, que exige lei específica para definição dos termos e limites do exercício do direito de greve do servidor 
público. Requer-se, ainda, que se suspendam os efeitos de sentença que proibira o movimento grevista dos impetrantes. 
O Min. Maurício Corrêa, relator, proferiu voto no sentido de conhecer em parte do mandado de injunção apenas para 
declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da norma regulamentadora, por entender que o Poder Judiciário 
não pode, nos limites da especificidade do mandado de injunção, garantir ao impetrante o direito de greve, substituindo-
se ao legislador ordinário e extrapolando o âmbito da competência que a CF lhe confere. O Min. Maurício Corrêa 
salientou ainda que não é facultado ao Poder Judiciário fixar prazo para que o Congresso Nacional aprove a respectiva 
lei, e, muito menos, anular sentença judicial, convertendo o mandado de injunção em tipo de recurso não previsto na 
legislação. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes.  
MI 670-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 15.5.2003. (MI-670) 
RE em HC: Intimação de Réu Preso 
O Tribunal deferiu habeas corpus para anular a decisão monocrática proferida pelo Min. Néri da Silveira no RE 
326.928-SP que, cassando decisão do STJ concessiva de habeas corpus, deixara de intimar pessoalmente o paciente 
para que este, se quisesse, apresentasse contra-razões. Considerou-se que, em se tratando de recurso extraordinário 
interposto pelo Ministério Público contra acórdão que julgara habeas corpus impetrado por réu preso em nome próprio, 
deve o Relator verificar se o paciente foi intimado pessoalmente para constituir advogado a fim de oferecer as contra-
razões ao recurso extraordinário, pois é obrigatória a intimação pessoal de réu preso para qualquer ato processual, 
principalmente se este não possuir advogado constituído (CPP, art. 392 c/c o art. 564, III, o ). Precedentes citados: HC 
73.341-SP (DJU de 9.8.96) e HC 75.871-RJ (DJU de 9.10.98).  
HC 82.867-SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 15.5.2003. (HC-82867) 
CLIPPING DO DJ 
16de maio de 2003 
ADI N. 1.072-RJ 
RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROVAS DE CAPACITAÇÃO FÍSICA E INVESTIGAÇÃO 
SOCIAL.  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 6° DO ART. 10 DA LEI N° 699, DE 
14.12.1983, ACRESCENTADO PELA LEI N° 1.629, DE 23.03.1990, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
COM ESTE TEOR: “§ 6º - Os candidatos integrantes do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado ficam 
dispensados da prova de capacitação física e de investigação social a que se referem o inciso, I, “in fine”, deste artigo, 
e o § 2°,, “in fine”, do artigo 11”. 
1. Não há razão para se tratar desigualmente os candidatos ao concurso público, dispensando-se, da prova de 
capacitação física e de investigação social, os que já integram o Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado, pois a 
discriminação implica ofensa ao princípio da isonomia. 
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Plenário do S.T.F. 
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* noticiado no Informativo 296 
ADI N. 1.353-RN 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS. 
SIMETRIA. VÍCIO DE INICIATIVA.  
1. As regras de processo legislativo previstas na Carta Federal aplicam-se aos Estados-membros, inclusive para criar ou 
revisar as respectivas Constituições. Incidência do princípio da simetria a limitar o Poder Constituinte Estadual 
decorrente.  
2. Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo  a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime  
jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, “a” e “c” c/c artigos 2º e 25). Precedentes. 
Inconstitucionalidade do § 4º do artigo 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 
Ação procedente. 
* noticiado no Informativo 301 
ADI N. 1.946-DF 
RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA-
GESTANTE. SALÁRIO. LIMITAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15.12.1998. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 3º, IV, 5º, I, 7º, XVIII, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. O legislador brasileiro, a partir de 1932 e mais claramente desde 1974, vem tratando o problema da proteção à 
gestante, cada vez menos como um encargo trabalhista (do empregador) e cada vez mais como de natureza 
previdenciária. 
Essa orientação foi mantida mesmo após a Constituição de 05/10/1988, cujo art. 6° determina: a proteção à maternidade 
deve ser realizada “na forma desta Constituição”, ou seja, nos termos previstos em seu art. 7°, XVIII: “licença à 
gestante, sem prejuízo do empregado e do salário, com a duração de cento e vinte dias”.  
2. Diante desse quadro histórico, não é de se presumir que o legislador constituinte derivado, na Emenda 20/98, mais 
precisamente em seu art. 14, haja pretendido a revogação, ainda que implícita, do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal 
originária. 
Se esse tivesse sido o objetivo da norma constitucional derivada, por certo a E.C. nº 20/98 conteria  referência expressa 
a respeito. 
E, à falta de norma constitucional derivada, revogadora do art. 7º, XVIII, a pura e simples aplicação do art. 14 da E.C. 
20/98, de modo a torná-la insubsistente, implicará um retrocesso histórico, em matéria social-previdenciária, que não se 
pode presumir desejado. 
3. Na verdade, se se entender que a Previdência Social, doravante, responderá apenas por R$1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) por mês, durante a licença da gestante, e que o empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará 
sobremaneira, facilitada e estimulada a opção deste pelo trabalhador masculino, ao invés da mulher trabalhadora. 
Estará, então, propiciada a discriminação que a Constituição buscou combater, quando proibiu diferença de salários, de 
exercício de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo (art. 7º, inc. XXX, da C.F./88), proibição, que, em 
substância, é um desdobramento do princípio da igualdade de direitos, entre homens e mulheres, previsto no inciso I do 
art. 5º da Constituição Federal. 
Estará, ainda, conclamado o empregador a oferecer à mulher trabalhadora, quaisquer que sejam suas aptidões, salário 
nunca superior a R$1.200,00, para não ter de responder pela diferença. 
Não é crível que o constituinte derivado, de 1998, tenha chegado a esse ponto, na chamada Reforma da Previdência 
Social, desatento a tais conseqüências. Ao menos não é de se presumir que o tenha feito, sem o dizer expressamente, 
assumindo a grave responsabilidade. 
4. A convicção firmada, por ocasião do deferimento da Medida Cautelar, com adesão de todos os demais Ministros, 
ficou agora, ao ensejo deste julgamento de mérito, reforçada substancialmente no parecer da Procuradoria Geral da 
República. 
5. Reiteradas as considerações feitas nos votos, então proferidos, e nessa manifestação do Ministério Público federal, a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgada procedente, em parte, para se dar, ao art. 14 da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15.12.1998, interpretação conforme à Constituição, excluindo-se sua aplicação ao salário da licença gestante, a 
que se refere o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. 
6. Plenário. Decisão unânime. 
* noticiado no Informativo 303 
ADI N. 2.754-ES 
RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 251, DE 12 DE 
JULHO DE 2002, QUE REGULA EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO E RESPECTIVOS 
VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA 
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IMPLICA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, § 1º, II, “a”, “b”, “c” e “e”, 63, I, 84, II, III e VI, “a”, 169, § 1º, I e II, 
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. É inconstitucional a lei impugnada, pois regula regime jurídico de servidor público, sem iniciativa do Governador do 
Estado. 
2. Ação Direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 251, de 15.06.2002, 
do Estado do Espírito Santo. 
3. Plenário. Decisão unânime.  
* noticiado no Informativo 304 
AO N. 771-AM 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
JULGÁ-LA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I, N. FALTA DE ISENÇÃO DO EXCEPTO NÃO 
CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.  
Já havendo o Supremo Tribunal Federal afirmado sua competência para julgar mandado de segurança em que 
significativa maioria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas se declarou impedida ou 
suspeita, tal competência estende-se à exceção de suspeição oposta, contra o magistrado de primeiro grau, na ação 
popular em que se discute o mesmo ato impugnado no writ, cujo processo foi extinto sem apreciação do mérito. 
Não se tem por configurada a suspeição do juiz quando os fatos da causa, divulgados pela imprensa, foram extraídos da 
respectiva inicial nem quando, ao prestar informações em agravo de instrumento, defende ele a manutenção da decisão 
agravada. 
Competência do Supremo Tribunal Federal reconhecida. Exceção de suspeição julgada improcedente. 
* noticiado no Informativo 301 
ADI (MC) N. 1.291-DF 
RELATOR: MIN. OCTÁVIO GALLOTTI 
EMENTA: Relevo da argüição de achar-se vedada, pelo art. 37, XIII, da Constituição, a vinculação para efeito de 
remuneração, das categorias de policiais civis, indistintamente consideradas, às carreiras previstas no art. 135, somente 
aplicável aos Delegados de Polícia, de acordo com o disposto no art. 241, ambos também da Carta Federal. 
Plausível alegação de vício de inconstitucionalidade, já agora formal, da concessão de reajuste retroativo, mediante 
emenda de origem parlamentar. 
Cautelar deferida, em parte, pelo voto médio, para suspender, até decisão final da ação, a eficácia do art. 3º da Lei nº 
851-95, do Distrito Federal, em relação a todas as categorias que não sejam as de Delegado, partindo os efeitos, quanto 
a esta, da data da publicação da citada lei distrital (13-5-95) e vedada a equiparação ou vinculação que tomem, como 
paradigma, quaisquer cargos da Magistratura ou do Ministério Público. 
RE N. 273.602-RJ 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: I. Recurso extraordinário e recurso especial: inexistência de prejudicialidade: o fato de o STJ haver se 
pronunciado no julgamento do REsp sobre as questões discutidas no RE não prejudica o seu exame pelo STF, se 
persiste o interesse da recorrente na reforma da decisão de segundo grau: precedente (RE 194.382 (Corrêa, Pleno, 
25.04.01, Inf./STF 225). 
II. Direito intertemporal: aplicação, aos contratos em curso, de legislação do “Plano Real” (M. Pr. 452/94, convertida na 
L. 9.069/95), na parte em que fixou em um ano a periodicidade mínima do reajuste trimestral avençado pelas partes em 
contrato de locação não-residencial: alegação de violação do art. 5º, XXXVI (garantia constitucional do ato jurídico 
perfeito): procedência. 
1. A aplicação imediata do art. 28, caput, da L. 9.069/95 - segundo a qual, “nos contratos celebrados ou convertidos em 
real com cláusula de correção monetária por índice de preço ou por índice que reflita a variação ponderada dos custos 
dos insumos utilizados, a periodicidade de  aplicação  dessas cláusulas será anual” -, atingiu, retroativamente, no caso, 
cláusula contratual que previa o reajuste trimestral do valor do aluguel: ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal: recurso extraordinário conhecido e provido. 
2. Impossibilidade de invocação, na espécie, da jurisprudência do Tribunal que afasta a incidência do art. 5º, XXXVI, 
porquanto não cuidam os dispositivos, de cuja aplicação se cogita, das hipóteses de alteração do padrão monetário, nem 
do estabelecimento de critérios para a conversão da moeda. 

 
47. INFORMATIVO DO STF Nº 309 – 19 de maio a 23 de maio de 2003. (EXCERTOS) 
EC 19/98 e Subsídio de Magistrado 
Apreciando a causa com base na letra n do inciso I do art. 102 da CF em decorrência da suspeição de todos os membros 
do tribunal de origem, o Tribunal indeferiu mandado de segurança impetrado por juiz togado contra a decisão 
administrativa do TRT da 6ª Região que lhe negara o pagamento de remuneração mensal correspondente a 85% do 
subsídio de Ministro do STF, solicitado nos termos do art. 2º da Lei 9.655/98. O Tribunal entendeu que, por não serem 
auto-aplicáveis as normas dos artigos 37, XI, e 39, § 4º, da CF, na redação dada pela EC 19/98, devem prevalecer as 
regras anteriores à referida Emenda, as quais proibiam qualquer tipo de vinculação de vencimentos, e que o art. 2º da 
mencionada Lei é norma de eficácia contida, dependente da edição da lei federal fixadora do subsídio de Ministro do 
STF. (Lei 9.655/98, art. 2º: "Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a noventa por cento dos 
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Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos 
cargos de juízes e de juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.") Precedentes citados: AO 524-PA 
(DJU de 20.4.2001) e ADI (MC) 691-TO (DJU de 19.6.92).  
AO 584-PE, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.5.2003. (AO-584)
Reclamação: Seqüestro de Precatórios Vencidos 
Iniciado o julgamento de ação de reclamação ajuizada pelo Governador do Distrito Federal na qual se alega que a Juíza 
Presidente do TRT da 10ª Região, ao determinar com base no § 4º do art. 78 do ADCT o seqüestro de recursos públicos 
para o pagamento de precatório incluído no orçamento e vencido desde 1999, teria desrespeitado a autoridade da 
decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 1.662-DF - que declarara inconstitucionais os incisos III e XII da 
Instrução Normativa 11/97 do TST, que autorizavam o seqüestro do valor do precatório pelo presidente do TRT quando 
a pessoa jurídica de direito público condenada não incluísse no orçamento a verba necessária ao seu pagamento ou 
quando este fosse efetivado por meio inidôneo, a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal. O Min. 
Maurício Corrêa, relator, embora reconhecendo que a IN 11/97, objeto da ADI 1.662-DF, não contemplara, como 
passível de seqüestro, a hipótese de não-pagamento de quantias incluídas no orçamento, proferiu voto no sentido de 
julgar procedente o pedido formulado na reclamação por entender que o STF, no julgamento de mérito da mencionada 
ADI 1.662-DF, decidira que não houvera alteração substancial do art. 100, § 2º da CF com a nova redação dada pela EC 
30/2000, e fixara o entendimento de que somente se legitima o seqüestro de verbas públicas para pagamento de 
precatórios quando se verificar a preterição ao direito de precedência, de maneira que, todas as demais situações de 
inobservância das regras disciplinadas pelo artigo 100 e parágrafos, da CF, constituem-se em manifesto desrespeito à 
decisão do STF na ADI 1.662-DF. Após, o Min. Maurício Corrêa, relator, indicou adiamento para aguardar-se o 
quorum completo do Tribunal.  
Rcl 1.987-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.5.2003.(RCL-1987)
PRIMEIRA TURMA 
Não houve sessão da Primeira Turma. 
SEGUNDA TURMA 
Coisa Julgada em Ação de Cumprimento 
A Turma manteve decisão do Tribunal Superior do Trabalho que extinguira a execução de ação de cumprimento 
transitada em julgado em razão de, em outro processo, ter declarado a incompetência, em grau de recurso ordinário, do 
TRT da 2ª Região para conhecer do dissídio coletivo, invalidando, portanto, a sentença normativa por este proferida. 
Tratava-se, na espécie, de recurso extraordinário fundado em ofensa à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), mediante o 
qual se sustentava que a sentença na ação de cumprimento transitara em julgado antes da decisão do TST que dera pela 
incompetência do TRT, e que a desconstituição da coisa julgada formada naquela ação só poderia ser legitimada por 
meio de ação rescisória. A Turma afastou a alegada ofensa à coisa julgada tendo em conta a excepcionalidade da 
sentença normativa e de seus efeitos, sujeitos a alterações, seja por eventual recurso ou em decorrência da cláusula 
rebus sic stantibus, as quais podem resultar na extinção ou na alteração do conteúdo da sentença normativa, o mesmo 
ocorrendo, via de conseqüência, com a ação destinada a assegurar o cumprimento da referida sentença. Leia na seção de 
Transcrições deste Informativo o inteiro teor do voto condutor desta decisão.  
RE 331.099-SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.5.2003.(RE-331099)
CLIPPING DO DJ 
de 23 de maio 2003 
CR (AgR) N. 10.479-REPÚBLICA DA BOLÍVIA 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
CARTA ROGATÓRIA - PENHORA - INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO - MERCOSUL – PARÂMETROS 
SUBJETIVOS. A regra direciona à necessidade de homologação da sentença estrangeira, para que surta efeitos no 
Brasil. A exceção corre à conta de rogatória originária de país com o qual haja instrumento de cooperação, o que não 
ocorre relativamente à Bolívia, ante o fato de não estar integrada ao Mercosul e de ainda não haver sido aprovado, pelo 
Congresso Nacional, o Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, nos termos do artigo 49, 
inciso I, da Carta da República. 
*noticiado no Informativo 305 
 
48. INFORMATIVO DO STF Nº 310 – 26 de maio a 30 de maio de 2003. (EXCERTOS) 
Tutela Antecipada e Proventos de Aposentadoria 
O Tribunal, por maioria, manteve decisão do Min. Marco Aurélio, relator, que indeferira o pedido de suspensão dos 
efeitos da tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição e mantida pelo TRF da 5ª Região, a qual 
assegurara, à Associação dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios e Telégrafos, a extensão, aos proventos de 
aposentadoria de seus associados, da gratificação de qualidade e produtividade, conferida aos trabalhadores da ativa. 
Afastou-se o alegado desrespeito à decisão do STF na medida liminar na ADC-4, tendo em conta que esta refere-se 
apenas a vencimentos e vantagens de servidores públicos, não alcançando matéria de natureza previdenciária. Vencidos 
os Ministros Gilmar Mendes e Nelson Jobim, por entenderem que a Lei 9.494/97 - que faz remissão direta ao art. 5º, 
parágrafo único e ao art. 7º, I, da Lei 4.348/64 - não alberga tal entendimento restritivo em relação a eventuais 
benefícios da inatividade.  

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=584&CLASSE=AO&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=1987&CLASSE=RCL&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=331099&CLASSE=RE&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Pet (AgR) 2.693-PE, rel. Min. Marco Aurélio, 28.5.2003. (PET-2693)
Competência para Execução 
Compete ao Presidente do STF executar e fazer executar as ordens e decisões do Tribunal, ressalvadas as atribuições 
dos Presidentes das Turmas e dos Relatores (RISTF, art. 13). Com esse entendimento, o Tribunal, apreciando agravo 
regimental, rejeitou a tese sustentada pela União no sentido de que seria da competência do Plenário, e não do 
Presidente, julgar o pedido por ela formulado nos embargos à execução em ação cível originária. Em seguida, após o 
voto do Min. Marco Aurélio, relator, conhecendo e provendo parcialmente o agravo na parte alusiva a incidência dos 
juros de mora, pediu vista o Min. Gilmar Mendes.  
ACO (AgR-Embargos à Execução) 342-DF, rel. Min. Marco Aurélio, 29.5.2003. (ACO-342)
Carta Rogatória: Despesas 
Tendo em vista que o art. 12 da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, promulgada pelo Decreto 1.899/96, 
prevê que "será facultativo para o Estado requerido dar tramitação à carta rogatória que careça de indicação do 
interessado que seja responsável pelas despesas e custas que houver", o Tribunal manteve decisão do Min. Marco 
Aurélio, Presidente, que, com base nos princípios da economia e da celeridade processuais, concedera a execução de 
carta rogatória para a citação de empresa domiciliada no Brasil para responder a processo perante a Justiça rogante, na 
qual não houve a indicação de pessoa que se responsabilize pelas custas. Salientou-se, ainda, que o mencionado art. 12, 
ao viabilizar o trânsito das cartas rogatórias independentemente da indicação do responsável pelas despesas e custas, 
revogou o art. 57 do RISTF ("sem o respectivo preparo, exceto em caso de isenção legal, nenhum processo será 
distribuído, nem se praticarão nele atos processuais, salvo os que forem ordenados de ofício pelo Relator, pela Turma 
ou pelo Tribunal.").  
CR (AgR) 10.292-EUA, rel. Min. Marco Aurélio, 29.5.2003.(CR-10292)
PRIMEIRA TURMA 
Juntada do Incidente de Inconstitucionalidade 
A Turma deliberou afetar ao Plenário o julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário em que se propõe a 
revisão da orientação do STF segundo a qual, na hipótese de a decisão recorrida estar fundamentada em precedente do 
órgão especial ou do plenário que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de norma federal, deve o recorrente 
fazer prova do inteiro teor deste acórdão para que seu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, b, da 
CF, seja conhecido. Cuida-se de agravo regimental contra decisão do Min. Sepúlveda Pertence, relator, que negara 
seguimento a recurso extraordinário em virtude de a fundamentação do acórdão que reconhecera a inconstitucionalidade 
do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, ter se respaldado em aresto do órgão plenário, não acostado aos autos. O Min. Gilmar 
Mendes, convocado para participar da Sessão nos termos do art. 41 do RISTF, proferiu voto no sentido de dispensar a 
exigência de juntada do aresto que serviu de fundamento ao acórdão recorrido nas hipóteses em que já houver o 
pronunciamento do STF sobre a questão, tal como ocorre no caso concreto, por entender que, se o parágrafo único do 
art. 481 do CPC permite que, nesses casos, o órgão fracionário não submeta ao plenário da Corte o incidente de 
inconstitucionalidade, exigir-se a juntada do inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo no incidente de 
inconstitucionalidade para o conhecimento do recurso extraordinário fundado no art. 102, III, b, da CF, resultaria em 
desmedida valoração do julgamento do órgão especial do Tribunal de origem sobre a decisão do STF, em manifesta 
desconsideração deste pronunciamento.  
RE (AgR) 196.752-MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 30.5.2003.(RE-196752)
Gratificação: Extensão aos Inativos 
A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do art. 40, § 8º, da 
CF, assegurara o direito de servidores inativos do Município de Porto Alegre ao recebimento da "gratificação de 
incentivo técnico" instituída pela Lei municipal 7.690/95. Considerou-se estar demonstrado que a mencionada 
gratificação fora concedida de forma geral, não configurando verba exclusiva dos servidores em atividade.  
RE 366.400-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 30.5.2003. (RE-366400)
SEGUNDA TURMA 
Depositário Infiel e Motivo de Força Maior 
A Turma deferiu habeas corpus impetrado contra decisão do Colégio Recursal Cível da Comarca de Barretos que 
decretara a prisão civil do paciente por considerá-lo depositário infiel, já que não entregara veículo de propriedade de 
sua esposa - e do qual fora nomeado depositário - quando da penhora em ação de execução por quantia certa de título 
extrajudicial. A Turma considerou que o paciente não entregara o bem por motivo de força maior, tendo em conta que o 
veículo já era objeto de garantia de contrato de alienação fiduciária, antes mesmo da efetivação da penhora. Precedente 
citado: HC 77.053-SP (DJU de 4.9.1998).  
HC 83.056-SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 27.5.2003. (HC-83056)
CLIPPING DO DJ 
de 30 de maio 2003 
ADI (MC) N. 1.439-DF 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO  
EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS  
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. 
- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A 
situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2693&CLASSE=PET&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=342&CLASSE=ACO&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=10292&CLASSE=CR&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=196752&CLASSE=RE&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=366400&CLASSE=RE&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=83056&CLASSE=HC&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham 
consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 
- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 
torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a 
Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, 
resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, 
quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. 
SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS - GARANTIA DE  
PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUISITIVO. 
- A cláusula constitucional inscrita no art. 7º, IV, da Carta Política - para além da proclamação da garantia social do 
salário mínimo - consubstancia verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por finalidade 
vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e 
de sua família e (b) a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa remuneração básica, 
conservando-lhe o poder aquisitivo. 
- O legislador constituinte brasileiro delineou, no preceito consubstanciado no art. 7º, IV, da Carta Política, um nítido 
programa social destinado a ser desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de 
legislar imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita observância dos parâmetros constitucionais de índole 
jurídico-social e de caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º, IV) -, corresponde o direito público subjetivo do 
trabalhador a uma legislação que lhe assegure, efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e familiares e 
que lhe garanta a revisão periódica do valor salarial mínimo, em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder 
aquisitivo desse piso remuneratório. 
SALÁRIO MÍNIMO - VALOR INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 
PARCIAL. 
- A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda 
que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito 
concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF, art. 7º, 
IV), estará realizando, de modo imperfeito, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. 
- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante 
inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também 
impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental. 
- As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial, derivada da 
insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta Política, de 
que é destinatário - refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se, 
perigosamente, como um dos processos informais de mudança da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura 
do Poder Judiciário. 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - DESCABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. 
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a medida liminar nos 
casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO), eis que não se pode pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos positivos 
inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF. 
- A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado 
de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador 
inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. 
- Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema 
de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o 
objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR VIOLAÇÃO 
POSITIVA DA CONSTITUIÇÃO, EM AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (VIOLAÇÃO 
NEGATIVA DA CONSTITUIÇÃO). 
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fundada nas múltiplas distinções que se registram entre o controle 
abstrato por ação e a fiscalização concentrada por omissão, firmou-se no sentido de não considerar admissível a 
possibilidade de conversão da ação direta de inconstitucionalidade, por violação positiva da Constituição, em ação de 
inconstitucionalidade por omissão, decorrente da violação negativa do texto constitucional.  
*noticiado no Informativo 32 
AO (QO) N. 870-RS 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AÇÃO 
PROMOVIDA POR EX-JUIZ CLASSSISTA DO TRT/4ª Região: PERCENTUAL DE 11,98%: CONVERSÃO PARA 
U.R.V. C.F., art. 102, I, n. 
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I. - Se não é objeto da causa uma vantagem ou um direito peculiar, próprio, da magistratura, mas vantagem ou direito 
que abrange, também, os servidores do Legislativo e do Ministério Público, não compete ao Supremo Tribunal Federal 
julgar, originariamente, a causa. 
II. - Inteligência da norma de competência inscrita no art. 102, I, n, da Constituição Federal. 
III. - Precedentes do S.T.F. 
IV. - Competência, no caso, do Juízo Federal de 1º grau. 
RE (AgR-EDv) N. 228.296-MG 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO 
DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO NECESSÁRIO PREPARO - OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO - 
EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCEDIMENTO RECURSAL - RISTF, ART. 335, § 3º - DERROGAÇÃO PELO 
ART. 511 DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.950/94 - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- O art. 511 do CPC, na redação dada pela Lei nº 8.950/94, derrogou o § 3º do art. 335 do RISTF, de tal modo que se 
impõe, à parte recorrente, no próprio ato de interposição dos embargos de divergência, o dever de comprovar a 
efetivação do respectivo preparo, sob pena de deserção. Precedentes. 
- A deserção, por traduzir matéria de ordem pública, pode ser conhecida, "ex officio", pelo Tribunal, que deverá 
decretá-la, para que produza os seus regulares efeitos jurídicos (RT 503/129), independentemente de formal provocação 
de qualquer dos sujeitos processuais (RTJ 151/278-279), gerando, desse modo, com o seu reconhecimento, a extinção 
anômala do procedimento recursal. Precedentes. 
RE N. 228.321-RS  
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: 
EMPRESÁRIOS. AUTÔNOMOS e AVULSOS. Lei Complementar nº 84, de 18.01.96: CONSTITUCIONALIDADE. 
I. - Contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 84, de 1996: constitucionalidade. 
II. - R.E. não conhecido. 
*noticiado no Informativo 180 
RE (QO) N. 348.714-RS 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Recurso extraordinário. Questão de ordem. Retificação de erro material. 
- Em se tratando de evidente erro material que pode ser corrigido de ofício, resolve-se esta questão de ordem no sentido 
de que seja retificada a conclusão do julgamento do presente recurso extraordinário, para dele não se conhecer, uma vez 
que, no caso, a competência é da Justiça Comum Estadual. 

 

D I V E R S O S  

 
49. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA DA PROVA DA 2ª FASE E DIVULGAÇÃO DA 

DATA DA PROVA ESCRITA DISSERTATIVA - CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO - 2003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. (DOJ-RS 07.5.2003, 1º 
caderno, p.83). 

TORNO PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, em Sessão Ordinária realizada em 28 de abril de 2003, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar os nomes 
dos Exmos. Juízes Paulo Caruso e Vânia Maria Cunha Mattos para integrar a Comissão Examinadora da Prova da 2ª 
Fase – Prova Dissertativa - do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 4ª 
Região, em substituição aos Exmos. Juízes Ana Luiza Heineck Kruse e José Felipe Ledur, afastados por impedimento. 
A Prova da 2ª Fase do Concurso – Prova Escrita Dissertativa - foi fixada para o dia 31 de maio de 2003, às 13 horas e 
30 minutos, no prédio 11 da PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, situada na Av. Ipiranga, 
6681, em Porto Alegre. 
Em 05 de maio de 2003. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Juíza-Presidente do TRT da 4ª Região e da Comissão de Concurso 
 
50. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 09 DE MAIO 

DE 2003. (DOU  12.5.2003, 1º caderno, p.56). 
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Portaria 343, de 04 de maio de 2000 e, na Portaria nº 310, de 5 de abril de 2001, no Parecer DIAN 
nº 072/2003, em cumprimento ao MS nº 2003.34.00.010820-8, ajuizada pelo “Sindicato dos Trabalhadores e 
Condutures de Veículos Rodoviários de Santa Maria e Região, RS, resolve: declarar que a base territorial do “Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Intermunicipais, Interestaduais, Turismo e Fretamento do Rio Grande 
do Sul”, processo nº 24000.008064/90-19, publicada cf. DOU de 03.12.2002, Seção I, pág. 56, nº 233, base estadual, 
exceto os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão, fica excluída 
dos municípios de: Agudo, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, 
Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga 
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Seca, Santa Maria, Santiago, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do 
Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã, pertencentes ao “Sindicato dos Trabalhadores e Condutures de Veículos 
Rodoviários de Santa Maria e Região, RS processo nº 460000.005321/98-98, em razão do registro de alteração 
estatutária publicado cf. DOU de 04.12.2001, Seção I, pg. 101, n. 230. 
SANDRA STARLING 


