
ATUALIZAÇÃO   LEGISLATIVA 
Nº  1.177 

02.01.2003 / 31.01.2003 
Publicação de responsabilidade da Vice-Corregedoria, por delegação da Corregedoria do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(inciso II do artigo 2º da Portaria nº 011/2002 da Corregedoria Regional) 

 
 

01. PORTARIA Nº 137, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). ...................................................................................................................................2 

02. PORTARIA Nº 142, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 20 DE NOVEMBRO 
DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). ...................................................................................................................................3 

03. PORTARIA Nº 148, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19)...........................................................................................................................................3 

04. PORTARIA Nº 156, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2002. (DJU 08.01.2003, Seção 1, p. 30)...........................................................................................................................................3 

05. PORTARIA Nº 1.157, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 13 DE DEZEMBRO 
DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). ...................................................................................................................................4 

06. PORTARIA TRT4 Nº 5.294,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3) .............................4 

07. PORTARIA TRT4 Nº 5.295,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3) .............................4 

08. PORTARIA TRT4 Nº 5.319,  DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 08.01.2003, 1º Caderno, p. 56) ...........................4 

09. PORTARIA Nº 2, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 7 DE JANEIRO DE 2003. 
(DJU 10.01.2003, Seção 1, p. 21).....................................................................................................................................................4 

10. PORTARIA TRT4 Nº 106,  DE 07 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 14.01.2003, 1º Caderno, p. 36)....................................4 

11. PORTARIA Nº 6, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 
(DJU 20.01.2003, Seção 1, p. 32).....................................................................................................................................................5 

12. PORTARIA TRT4 Nº 154,  DE 15 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 16.01.2003, 1º Caderno, p. 55)....................................5 

13. PORTARIA Nº 8, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 16 DE JANEIRO DE 
2003. (DJU 21.01.2003, Seção 1, p. 31)...........................................................................................................................................5 

14. PORTARIA Nº 1.012, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 23 DE JANEIRO DE 
2003. (DJU 28.01.2003, Seção 1, p. 45)...........................................................................................................................................5 

15. PORTARIA TRT4 Nº 0239,  DE 23 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 29.01.2003, 1º Caderno, p. 68)..................................6 

16. PORTARIA Nº 11, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 23 DE JANEIRO DE 
2003. (DJU 28.01.2003, Seção 1, p. 45)...........................................................................................................................................6 

17. PORTARIA CORREGEDORIA TRT4 Nº 001,  DE 23 DE JANEIRO DE 2003. (BOLETIM DE SERVIÇO Nº 10/2003, 
29.01.2003, p. 4) ...............................................................................................................................................................................6 

18. PORTARIA CORREGEDORIA TRT4 Nº 247,  DE 24 DE JANEIRO DE 2003. (BOLETIM DE SERVIÇO Nº 10/2003, 
29.01.2003, p. 4) ...............................................................................................................................................................................6 

19. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 19 DE DEZEMBRO DE 
2002. (DJU 16.01.2003, Seção 1, pp. 27-8).  Estabelece, na Justiça do Trabalho, modelo único de guia de depósito judicial 
para pagamentos, garantia de execução, encargos processuais e levantamento de valores, excetuados os depósitos 
recursais. ..........................................................................................................................................................................................6 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.177 2 

20. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOU 07.01.2003, Seção 1, p. 87). Altera o art. 1º da 
Instrução Normativa nº 26, de 20 de dezembro de 2001. .............................................................................................................8 

21. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 284 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 14 DE JANEIRO DE 2003. 
(DOU 17.01.2003, Seção 1, pp. 10-2). Dispõe sobre pedido de retificação de erros no preenchimento de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais e dá outras providências. ......................................................................................................8 

22. CIRCULAR CEF Nº 278, DA VICE-PRESIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS - DIRETORIA DE 
FUNDO DE GARANTIA , DE 17 DE JANEIRO DE 2003. (DOU 20.01.2003, Seção 1, pp. 22-5). Estabelece procedimentos 
para movimentação do FGTS e baixa instruções complementares. ..........................................................................................15 

23. EDITAL DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3)......................................................................................................................25 

24. EDITAL DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3)......................................................................................................................25 

25. EDITAL DE 15 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 16.01.2003, 1º Caderno, p. 55)....................................................................................................................25 

26. EDITAL DE 17 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 21.01.2003, 1º Caderno, p. 40)....................................................................................................................25 

27. EDITAL DE 17 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 21.01.2003, 1º Caderno, p. 40)....................................................................................................................25 

28. EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 28.01.2003, 1º Caderno, p. 52)....................................................................................................................26 

29. EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 28.01.2003, 1º Caderno, p. 52)....................................................................................................................26 

30. EDITAL DE 24 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. (DOJ-RS 29.01.2003, 1º Caderno, p. 68)....................................................................................................................26 

31. APOSTILA DE 19.12.2002, FOLHA SUPLEMENTAR I À PORTARIA Nº 5.002, DE 29.11.2002, PUBLICADA NO 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 02.12.2002, QUE TRATA DE INÍCIO DE PUBLICAÇÃO, VIA DIÁRIO 
OFICIAL, DAS NOTIFICAÇÕES PARA PROCURADORES ORIUNDAS DE ARROIO GRANDE E CAMAQUÃ. 
(DOJ-RS 10.01.2003, 1º Caderno, p. 47)......................................................................................................................................26 

32. AVISO  (DOJ-RS 14.01.2003, 1º Caderno, p. 36, 2ª e 3ª publicações no DOJ-RS 20.01.2003, 1º Caderno, p. 147 e DOJ-RS 
27.01.2003, 1º Caderno, p. 40). Concurso para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto.................................26 

 

P O R T A R I A S  

 
01. PORTARIA Nº 137, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 11 DE NOVEMBRO 

DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
1 – Designar a Procuradora do Trabalho abaixo nominada 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 

08:35 29ª de P. Alegre 1084/02 Dra. Silvana Ribeiro   
Martins 

27/11 

Partes: José Carlos Conceição Oliveira (sucessão) X Cooperativa de Trabalho dos 
Trabalhadores Autônomos das   Vilas de Porto Alegre Ltda 

 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe    
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02. PORTARIA Nº 142, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 20 DE NOVEMBRO 
DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
1 – Designar a Procuradora do Trabalho abaixo nominada 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 

13:50 VT São Jerônimo 384/02 Dra. Dulce Martini 
Torzecki 

25/11 

Partes: Reflorestadora Nativa Ltda X Sucessão de Everaldo Corrêa da Silva 
 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
03. PORTARIA Nº 148, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). 
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, nela promovendo as diligências que entenderem necessárias:  
   
Data Hora Local Nº proc. Procurador 

14:00 4ª N. Hamburgo 864/02 Dra. Dulce Martini  
Torzecki 

03/12 

Partes: Juarez Godoy Lopes e outros X Castelo Forte Construtora  Ltda e outros 
14:00 2ª N. Hamburgo 1127/02 Dra. Dulce Martini  

Torzecki 
04/12 

Partes: Sidnei Wartha X Supermercado Dois Irmãos Ltda 
14:50 23ª de P. Alegre 620/00 Dr. Ivan Sérgio C  

dos Santos 
10/12 

Partes: Sucessão de Adão Noé Medeiros X Construtora  Marone Ltda 
14:00 2ª de P. Alegre 1086/02 Dra. Dulce Martini  

Torzecki 
12/12 

Partes: Daiane Follmann X Elisabeth Motim Chies 
 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe    
 
04. PORTARIA Nº 156, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 13 DE DEZEMBRO DE 

2002. (DJU 08.01.2003, Seção 1, p. 30) 
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 08/01 a 31/01/2003;  
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.  
 

DIA/MÊS  TURMA PROCURADOR 
08/01/2003  3ª Turma  Mª Cristina S.G.Ferreira 
15/01/2003  3ª Turma  Veloir Dirceu Fürst  
15/01/2003  7ª Turma  Mª Cristina S. G. Ferreira 
16/01/2003  1ª Turma  Beatriz de H.J. Fialho 
16/01/2003  8ª Turma  Veloir Dirceu Fürst 
20/01/2003  SDI-I  Leandro Araújo 
22/01/2003  3ª Turma  Leandro Araújo 
22/01/2003  7ª Turma  Marília Hofmeister Caldas  
23/01/2003  1ª Turma  Marília Hofmeister Caldas  
24/01/2003  SDI-II  Paulo Joarês Vieira  
29/01/2003  7ª Turma-m  Viktor Byruchko Júnior  
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29/01/2003  7ª Turma-t  Paulo Joarês Vieira  
30/01/2003  1ª Turma  Viktor Byruchko Júnior  
31/01/2003  OES  Paulo Borges da Fonseca Seger 

 
Registre-se e publique-se.  
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER  
Procurador-Chefe  
 
05. PORTARIA Nº 1.157, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 13 DE DEZEMBRO 

DE 2002. (DJU 13.01.2003, Seção 1, p. 19). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 40 REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
Designar o Procurador do Ministério Público 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 15/01/2003 - Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho  
Registre-se e publique-se.  
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER  
Procurador-Chefe  
 
06. PORTARIA TRT4 Nº 5.294,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3) 
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 19.12.2002, a Juíza MIRIAM ZANCAN, Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a 
Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, que se encontra vaga, conforme edital de 13.11.2002, publicado no D.O.E. de 
19.11.2002.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
07. PORTARIA TRT4 Nº 5.295,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3) 
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 19.12.2002, o Juiz EDSON MOREIRA RODRIGUES, Titular da Vara do Trabalho de IJUI,  para a 
Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, que se encontra vaga, conforme edital de 13.11.2002, publicado no D.O.E. de 
19.11.2002.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
08. PORTARIA TRT4 Nº 5.319,  DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 08.01.2003, 1º Caderno, p. 56) 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições 
legais, resolve INDICAR o Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS 
COSTA, Juiz do Trabalho Titular da 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em substituição ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor HUGO CARLOS SCHEUERMANN, como  FIEL deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para fins 
de credenciamento no Sistema de Informações Banco Central – SISBACEN, na forma da cláusula terceira, letras “b” e 
“c”, do Convênio BACEN/TST/2002, de 5 de março de 2002. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Juíza-Presidente. 
 
09. PORTARIA Nº 2, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 7 DE JANEIRO DE 2003. 

(DJU 10.01.2003, Seção 1, p. 21) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
a)designar a Dra.Denise Maria Schellenberger para atuar na 8ª Turma no dia 15/01/2003 na sessão de julgamento 
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  
 
10. PORTARIA TRT4 Nº 106,  DE 07 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 14.01.2003, 1º Caderno, p. 36) 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições, 
resolve: 
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1. ALTERAR  a nomenclatura da função comissionada de Secretário da 7ª Turma (FC 09), criada pela Lei nº 8.491, de 
20.11.1992, publicada no Diário Oficial da União de 21.11.1992, e com denominação alterada pelas Portarias TRT 4ª 
nºs 232, de 26.01.1993, publicada no Diário Oficial do Estado de 11.02.1993, e 4.890, de 28.12.2001, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 07.01.2002, para Assessor (FC 09), vinculando-se ao Gabinete da Presidência deste 
Tribunal e a ser exercida na Assessoria Jurídica. 
2. ALTERAR  a nomenclatura da função comissionada de Assessor (FC 09), criada pela Lei nº 6.107, de 23.09.1974, 
publicada no Diário Oficial da União de 24.09.1974, vinculada ao Gabinete da Presidência, para Secretário de Turma 
(FC 09), vinculando-se á Secretaria da 7ª Turma. 
3. Esta Portaria entre em vigor a contar da sua publicação, ficando alterada a Tabela de Funções Comissionadas deste 
Tribunal, de que trata a Portaria  nº 4.890, de 28.11.2001, publicada no Diário Oficial do estado de 07.01.2002. 
(Expediente TRT 4ª M. A. nº 72.915/2002). 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 
11. PORTARIA Nº 6, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

(DJU 20.01.2003, Seção 1, p. 32) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
a)designar a Dra.Denise Maria Schellenberger para atuar na 7ª Turma no dia 20/01/2003 na sessão de julgamento 
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  
 
12. PORTARIA TRT4 Nº 154,  DE 15 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 16.01.2003, 1º Caderno, p. 55) 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra “a”, da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 15.01.2003, o Juiz FREDERICO RUSSOMANO, Titular da 2ª Vara do Trabalho de 
SÃO LEOPOLDO, para a Vara do Trabalho de ARROIO GRANDE, que se encontra vaga, conforme edital de 
04.12.2002, publicado no D.O.E. de 06.12.2002.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  
Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência  
 
13. PORTARIA Nº 8, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 16 DE JANEIRO DE 

2003. (DJU 21.01.2003, Seção 1, p. 31) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
a)designar o Dr. Viktor Byruchko Júnior para atuar na 8ª Turma no dia 23/01/2003 na sessão de julgamento 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 Nº 1.012, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 23 DE JANEIRO DE 

2003. (DJU 28.01.2003, Seção 1, p. 45). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
Designar o Procurador do Ministério Público 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 29/01/2003 - Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho  
Registre-se e publique-se.  
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER  
Procurador-Chefe  
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15. PORTARIA TRT4 Nº 0239,  DE 23 DE JANEIRO DE 2003. (DOJ-RS 29.01.2003, 1º Caderno, p. 68) 
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 24.01.2003, o Juiz FREDERICO RUSSOMANO, Titular da Vara do Trabalho de ARROIO 
GRANDE, para a 1ª Vara do Trabalho de RIO GRANDE, que se encontra vaga, conforme edital de 17.12.2002, 
publicado no D.O.E. de 19.12.2002.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  
Juíza-Presidente. 
 
16. PORTARIA Nº 11, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 23 DE JANEIRO DE 

2003. (DJU 28.01.2003, Seção 1, p. 45). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:  
a)designar o Dr. Veloir Dirceu Fürst para atuar na 8ª Turma no dia 30/01/2003, na sessão de julgamento 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  
 
17. PORTARIA CORREGEDORIA TRT4 Nº 001,  DE 23 DE JANEIRO DE 2003. (BOLETIM DE SERVIÇO Nº 10/2003, 

29.01.2003, 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 do rito ordinário 
e sujeitos ao rito sumaríssimo na 3ª  Vara do Trabalho de Pelotas, RESOLVE:  
Instaurar regime de Juiz-Auxiliar naquela Unidade Judiciária,  conforme abaixo especificado:  
Dias 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 e 21.3.2003 - inclusão de 09 (nove) processos sujeitos ao rito sumaríssimo em cada dia 
de pauta disponibilizado; 
Dias 12 e 19.3.2003 – inclusão de 06 (seis) prosseguimentos do rito ordinário em cada dia de pauta disponibilizado. 
MARIO CHAVES 
Juiz-Corregedor Regional 
 
18. PORTARIA CORREGEDORIA TRT4 Nº 247,  DE 24 DE JANEIRO DE 2003. (BOLETIM DE SERVIÇO Nº 10/2003, 

29.01.2003, p. 4) 
O JUIZ-CORREGEDOR  DO TRIBUNAL REGIONAL  DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e tendo em vista o que consta da Portaria nº 4944/2002, que instituiu o Projeto Piloto de 
Conciliação no segundo grau, RESOLVE DESIGNAR a Juíza  DENISE PACHECO, Titular da 15ª Vara do Trabalho 
de  PORTO ALEGRE, para atuar, no dia 28.01.2003, nas audiências de conciliação relativas aos  Processos nºs 
00998.017/99-0 (RO), 00834.010/00-3 (RO), 00231.007/01-9 (RO), 00807.022/00-4 (RO), 00007.511/00-0 (RO), 
00109.511/00-0 (RO)  e 00915.731/99-1  (RO).  
MARIO CHAVES 
Juiz-Corregedor Regional 
 

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

 
19. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2002. (DJU 16.01.2003, Seção 1, pp. 27-8).  Estabelece, na Justiça do Trabalho, modelo único de guia de depósito judicial 
para pagamentos, garantia de execução, encargos processuais e levantamento de valores, excetuados os depósitos 
recursais.  

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sua composição plena, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, sob a Presidência do Exmo.  Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros,  
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos relativos à realização do depósito judicial para 
pagamentos, garantia de execução, encargos processuais e levantamento de valores, excetuados os depósitos recursais, 
nesta Justiça do Trabalho;  
CONSIDERANDO a possibilidade de os depósitos de que trata esta Instrução Normativa serem também realizados 
através da TED - Transferência Eletrônica Disponível;  
CONSIDERANDO que o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal disporão de guia de depósito on line em 
página da Internet;  
CONSIDERANDO as facilidades da informática e os recursos tecnológicos presentes na Justiça do Trabalho; Edita a 
presente INSTRUÇÃO NORMATIVA:  
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I - Será de uso obrigatório, consoante anexo 1 desta Instrução Normativa, o modelo único padrão de guia para os 
depósitos trabalhistas, à exceção dos depósitos recursais, observando-se:  
a) não será aceito depósito de valor parcial, devendo a Vara do Trabalho fornecer ao depositante os valores atualizados 
até a data da realização do depósito;  
b) os valores discriminados em campos próprios são exclusivamente informativos e de responsabilidade do depositante; 
c) as responsabilidades do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal limitam-se ao processamento e à 
contabilização do valor global do depósito. 
II - O depósito previsto nesta Instrução será efetivado pelo interessado,  diretamente junto à instituição financeira 
depositária ou mediante  Transferência Eletrônica Disponível - TED, utilizando-se da  guia padronizada prevista no 
item I e no modelo anexo.   
III - O depositante, de posse da guia de depósito obtida junto à  Secretaria da Vara do Trabalho ou do Tribunal, junto ao 
Banco do  Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal, efetuará o recolhimento  nas agências de um dos referidos 
estabelecimentos bancários.   
IV - O depositante, ao optar pelo recolhimento via TED, deverá obter  o código "ID" (Identificação de Depósito) 
mediante o preenchimento  dos campos constantes da guia na página da Internet do Banco do  Brasil S.A. 
(www.bb.com.br - serviços - ID Depósito) ou da Caixa  Econômica Federal (www.caixa.gov.br - Portal Judicial).  
Parágrafo único: Nesta opção, o depositante deverá informar o "ID"  ao Banco privado do seu relacionamento que, de 
posse dele realizará  a transferência do recurso via TED (Transferência Eletrônica Disponível). Uma vez realizada a 
transferência, o Banco do Brasil S.A. ou a Caixa Econômica Federal efetuará o depósito com todos os  dados 
informados e tornará disponível o recibo respectivo via Internet,  no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br) ou da 
Caixa  Econômica Federal (www.caixa.gov.br).   
V - O recibo deverá ser apresentado pelo depositante nos autos do  processo a que se referir o depósito.   
VI - A Secretaria da Vara do Trabalho ou Tribunal poderá, a qualquer  momento, imprimir o recibo do depósito 
realizado via TED e/ou as  respectivas guias de levantamento (valor total ou parcial), mediante a  informação do "ID" 
ou do número da conta judicial, com a utilização  de chave e senha a serem fornecidas pelo Banco do Brasil S.A. ou  
pela Caixa Econômica Federal.   
VII - Esta Instrução Normativa entrará em vigor 90 (noventa) dias  após a data da sua publicação.   
ANEXO - NOVO MODELO DE GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL  TRABALHISTA.   
Sala de Sessões, 19 de dezembro de 2002.   
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO   
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
NOVO MODELO DE GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA - 5ª e 6ª vias 
 
BANCO Depósito Judicial Trabalhista 

Liquidação do Depósito 
 Fornecido pelo sistema para 

primeiro depósito 
Mensagem do Banco Tipo de depósito Nº da conta judicial   

   1. Primeiro 2. Em continuação Agência (prefixo/DV) 
Processo nº Data da atualização TRT Região 
Comarca Órgão/ Vara 
Ação Nº da guia Data da Emissão 
Nome do Réu/Reclamado CPF/CNPJ 
Nome do Autor/Reclamante CPF/CNPJ 
Tipo de Depositante Depositante Aplicação em: 
 1. Física 2. Jurídica  1.Réu Reclamado 2.Autor/Reclamante 3.  Outros  1.Dinheiro 2.cheque 
Motivo do Depósito 
 1. Garantia de Execução 2. Liquidação 3. Outros 

Valor total do depósito (somatório 1 ao 12) 

(1)Valor Principal (2) Honorários 
Advocatícios 

(3)Honorários Periciais (4)Leiloeiro (5)Editais (6)INSS reclamante 

(7) Custas (8) Juros (9) Outros (10)Imposto de  
Renda 

(11) Multas (12) Consignação em  
Pgto. 

Observações 
O(A) Juiz(a) da MM. Vara do Trabalho autoriza o beneficiário a efetuar o levantamento da importância de R$ , com os acréscimos legais 
Nome do Beneficiário 
Documento de Identificação/ CPF/ CNPJ Valor Bruto do resgate 

R$ 
Recebi a importância de R$ CPMF R$ 
Data da Emissão  Valor Líquido do 

resgate  R$ 
Assinatura do Beneficiário   
_________________________________________________________ 
 
Carimbo e assinatura do(a) Juiz(a) ou pessoa autorizada Autenticação Mecânica  <!ID388670-0>   
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NOVO MODELO DE GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vias 
 
BANCO Depósito Judicial Trabalhista 

Acolhimento do Depósito 
 Fornecido pelo sistema para 

primeiro depósito 
Mensagem do Banco Tipo de depósito Nº da conta judicial   

   1. Primeiro 2. Em continuação Agência (prefixo/DV) 
Processo nº Data da atualização TRT Região 
Comarca Órgão/ Vara 
Ação Nº da guia Data da Emissão 
Nome do Réu/Reclamado CPF/CNPJ 
Nome do Autor/Reclamante CPF/CNPJ 
Tipo de Depositante Depositante Aplicação em: 
 1. Física 2. Jurídica  1.Réu Reclamado 2.Autor/Reclamante 3.  Outros  1.Dinheiro 2.cheque 
Motivo do Depósito 
 1. Garantia de Execução 2. Liquidação 3. Outros 

Valor total do depósito (somatório 1 ao 12) 

(1)Valor Principal (2) Honorários 
Advocatícios 

(3)Honorários Periciais (4)Leiloeiro (5)Editais (6)INSS reclamante 

(7) Custas (8) Juros (9) Outros (10)Imposto de  
Renda 

(11) Multas (12) Consignação em  
Pgto. 

Observações 
Autenticação Mecânica

 
20. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. (DOU 07.01.2003, Seção 1, p. 87). Altera o art. 1º da 
Instrução Normativa nº 26, de 20 de dezembro de 2001.  

A Secretária de Inspeção do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art.3º da Portaria 
nº 702, de 18 de dezembro de 2001, resolve:  
Art. 1º  O art. 1º  da Instrução Normativa nº 26, de 20 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1º .....................................................................................  
.................................................................................................  
§4º Para a definição das funções que demandam formação profissional deverão ser considerados a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) e os seguintes fatores:  
I - o nível das capacidades profissionais e dos conhecimentos técnico-teóricos requeridos para o exercício da atividade 
profissional;  
II - a duração do período de formação necessário para a aquisição das competências e habilidades requeridas; e  
III - a adequação da função às necessidades da dinâmica de um mercado de trabalho em constante mutação.  
§5º O cálculo do número de aprendizes a serem contratados terá por base o total de trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, excluindo- se aquelas:  
I - desenvolvidas em ambientes que comprometam a formação moral do adolescente;  
II - cuja presunção de insalubridade ou periculosidade, relativa ao serviço ou local de trabalho, não possa ser elidida;  
III - que exijam habilitação profissional de nível técnico ou superior;  
IV - cujo exercício requeira licença ou autorização vedadas para menores de dezoito anos;  
V - objeto de contrato de trabalho por prazo determinado, cuja vigência dependa da sazonalidade da atividade 
econômica;  
VI - caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do inciso II e do parágrafo único 
do art. 62 da CLT; e  
VII - prestadas sob o regime de trabalho temporário instituído pelo Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1973.  
§6º Para comprovar a impossibilidade prevista no inciso II do parágrafo anterior, a empresa deverá apresentar parecer 
circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que deverá ser 
renovado quando promovidas alterações nos locais de trabalho ou nos serviços prestados.  
§7º Os serviços executados por trabalhadores terceirizados deverão ser computados na cota da empresa prestadora de 
serviços.”  
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
 
21. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 284 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE 14 DE JANEIRO DE 2003. 

(DOU 17.01.2003, Seção 1, pp. 10-2). Dispõe sobre pedido de retificação de erros no preenchimento de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais e dá outras providências.  

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, resolve:  
Art. 1º Aprovar o formulário denominado PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DARF - Redarf, cujo modelo consta do 
Anexo I a esta Instrução Normativa, e respectivas instruções de preenchimento, a ser utilizado pelo contribuinte nos 
pedidos de retificação de erros por ele cometidos no preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
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(Darf) e Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Darf-Simples).  
Art. 2º O Redarf será preenchido em duas vias, assinadas pelo contribuinte pessoa física, pelo responsável ou preposto 
do contribuinte pessoa jurídica, ou pelo seu representante legal, devidamente habilitado, devendo ser apresentado na 
unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) com jurisdição sobre o domicílio fiscal do contribuinte solicitante.  
§ 1º Entendem-se por responsável e preposto da pessoa jurídica as pessoas físicas indicadas como tais no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).  
§ 2º Quando a retificação se referir à alteração do campo "CPF/CNPJ", envolvendo dois contribuintes, o Redarf deverá 
ser firmado:  
I - pelo pretendente beneficiário da retificação, com anuência, no campo 6 do formulário, do contribuinte titular do 
CPF/CNPJ originalmente registrado no Darf; ou  
II - pelo contribuinte titular do CPF/CNPJ originalmente registrado no Darf, com anuência, no campo 6 do formulário, 
do pretendente beneficiário da retificação.  
§ 3º Poderá ser dispensada a anuência de que trata o § 2º quando constatada a ocorrência de evidente erro de fato, 
comprovado mediante análise dos documentos apresentados e das situações fiscais dos contribuintes envolvidos nos 
sistemas de controle da SRF.  
§ 4º A segunda via do Redarf será devolvida ao solicitante.  
Art. 3º O contribuinte deverá apresentar a via original do Darf ou Darf-Simples, acompanhada de cópia.  
Art. 4º No preenchimento do Redarf o contribuinte deve observar os seguintes procedimentos:  
I - No campo 4 ou 5 do Redarf, conforme o caso, preencher a informação solicitada de banco/agência, onde o 
documento foi acolhido, e preencher nas colunas "DE" e "PARA" somente as informações dos campos do Darf ou Darf-
Simples a serem alteradas.  
II - Na falta do Darf ou Darf-Simples, de forma a permitir a identificação inequívoca do documento, preencher no 
campo 4 ou 5 do Redarf, conforme o caso, as informações solicitadas de data de arrecadação, valor total, banco/agência 
e aquelas constantes da coluna "DE".  
III - No caso do inciso II, preencher, na coluna "PARA" do campo 4 ou 5, conforme o caso, somente as informações dos 
campos do Darf ou Darf-Simples a serem alteradas.  
IV - Caso o pedido de retificação envolva mais de um Darf ou Darf-Simples preencher, conforme instruções dos incisos 
I a III deste artigo, quantas Folhas de Continuação do Redarf forem necessárias, conforme o caso.  
Art. 5º Ao Redarf deverão ser anexados os seguintes documentos, conforme o caso:  
I - cópia do Darf, observado o disposto no art. 4º;  
II - "Folha de Continuação do Redarf - Relação de Darf Objeto de Retificação" ou "Folha de Continuação do Redarf - 
Relação de Darf-Simples Objeto de Retificação";  
III - cópia autenticada do documento de identidade do contribuinte pessoa física;  
IV - cópia autenticada do ato da autoridade competente que determine a retificação, quando se tratar de determinação 
judicial;  
V - Na hipótese de representante legal, conforme o caso, cópia autenticada de:  
a) documento de identidade do representante;  
b) procuração pública, ou particular com firma reconhecida, com poderes bastantes para representar o contribuinte junto 
à SRF;  
c) alvará ou termo de inventariante, quando se tratar de espólio; d) documento que comprove a filiação, tutela, curatela 
ou responsabilidade nos casos de incapacidade do contribuinte.  
§ 1º Os documentos referidos nos incisos III e V também serão exigidos do anuente, de que trata o § 2º do art. 2º, se for 
o caso.  
§ 2º Na inexistência de inventário ou arrolamento, o Redarf poderá ser requerido pelo cônjuge, pela pessoa que vivia em 
união estável com o contribuinte falecido, desde que comprove esta condição por registro ou documento da previdência 
social oficial, de registro civil ou de vara de família ou por herdeiro capaz, ou pelo tutor ou curador, conforme o caso, 
acompanhado de:  
a) declaração de inexistência de inventário ou arrolamento, conforme Anexo II;  
b) cópia autenticada da certidão de óbito do titular do Darf; e  
c) cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento, ou de outro documento hábil, comprovando a condição 
de herdeiro, cônjuge, companheiro ou companheira.  
§ 3º Caso o signatário do Redarf, na condição de responsável da pessoa jurídica, não conste no CNPJ como tal, deverá 
ser exigida a regularização prévia da situação cadastral.  
§ 4º A autenticação de cópias exigida neste ato poderá ser efetuada pela própria unidade da SRF, mediante a 
apresentação do documento original.  
§ 5º A critério da SRF, poderá ser exigida a apresentação de outros documentos além dos enumerados neste artigo.  
Art. 6º Independentemente de pedido, a autoridade fazendária procederá à retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples,  
nas hipóteses de erros comprovadamente cometidos pelo contribuinte no preenchimento do documento, devendo dar 
ciência a ele dessa providência e formalizar o respectivo processo. 
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Parágrafo único. Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos decorrente de compensação 
efetuada no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos 
mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ".  
Art. 7º Quando a retificação envolver pagamento com código de receita relativo a comércio exterior, o processo será 
submetido previamente à unidade aduaneira informada no campo "nº de referência" do Darf, para que essa se manifeste 
sobre a pertinência do pedido.  
Art. 8º Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:  
I - desdobramento de Darf ou Darf-Simples em dois ou mais documentos;  
II - alteração de código de receita de comércio exterior para receita que não seja dessa natureza e vice-versa;  
III - alteração do campo "CPF/CNPJ" de Darf relativo a retenções efetuadas por Órgãos Públicos, quando do pagamento 
a fornecedores de produtos e serviços;  
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que impliquem opção de aplicação 
de imposto de renda em investimentos regionais FINOR, FINAM e FUNRES;  
V - alteração de código de receita que corresponda à mudança no regime de tributação de imposto de renda pessoa 
jurídica, por contrariar o disposto na legislação vigente do Imposto de Renda;  
VI - alteração do valor total do Darf ou Darf-Simples;  
VII - alteração da data de arrecadação do Darf ou Darf- Simples.  
§ 1º Serão também indeferidos pedidos de retificação nos quais, a juízo da autoridade competente, não esteja 
configurado erro formal do contribuinte ou que denotem utilização indevida do procedimento.  
§ 2º Os indeferimentos de que trata este artigo serão proferidos na própria unidade com jurisdição sobre o domicílio 
fiscal do contribuinte.  
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, também, às retificações de ofício de que trata o art. 6º.  
Art. 9º Os pedidos de retificação que envolvam alteração nos campos de valor principal, multa ou juros, serão 
analisados em conformidade com a legislação pertinente.  
Art. 10 A documentação referente ao pedido de retificação deverá compor processo administrativo, ficando a critério de 
cada unidade individualizá-lo por contribuinte ou adotar processo coletivo. 
Parágrafo único. A competência para executar os procedimentos de retificação é inerente às seguintes áreas da SRF:  
I - Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort) e de Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat) da 
Delegacia da Receita Federal (DRF) de classe "A", das Delegacias da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) e das Delegacias Especiais de Instituições Financeiras (Deinf);  
II - Serviços de Orientação e Análise Tributária (Seort) e de Controle e Acompanhamento Tributário (Secat) das DRF 
de classe "B";  
III - Seções de Orientação Tributária e Análise Tributária (Saort) e de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat) 
das DRF de classe "C";  
IV - Setor de Administração Tributária (Sorat) das DRF de classe "D";  
V - Seções de Administração Tributária (Sarat) das IRF de classe especial "B";  
VI - Sorat das Agências da Receita Federal (ARF) de classes "A" e "B";  
VII - Centros de Atendimento ao Contribuinte (CAC) das DRF, das Derat e das Deinf;  
VIII - ARF de classe "C".  
Art. 11 Os Chefes das áreas citadas nos incisos do parágrafo único do art. 10 decidirão sobre os pedidos de retificação, 
fazendo constar dos processos respectivos, podendo delegar essa competência a servidor da carreira Auditoria da 
Receita Federal.  
Art. 12. O controle da retificação far-se-á, após a decisão, mediante registro da operação realizada em sistema eletrônico 
de processamento de dados, destinado a esse fim.  
Art. 13. A utilização indevida da retificação implicará a responsabilização administrativa, tributária, civil e penal 
cabível a quem lhe der causa, conforme o caso.  
Art. 14. A Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat) expedirá normas complementares necessárias à 
execução dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.  
Parágrafo único. O pedido de retificação poderá ser efetuado mediante utilização de meio eletrônico na forma a ser 
disciplinada por ato da Corat.  
Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 16. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 48, de 18 de 
outubro de 1995.  
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 
 
 
 
ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 284, DE 14 DE JANEIRO DE 2003. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.177 11

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

PEDIDO  DE  RETIFICAÇÃO  DE  DARF  -  REDARF 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NONE / NOME EMPRESARIAL CPF / CNPJ

NOME DE PESSOA PARA CONTATO TELEFONE

 

2. DOCUMENTOS ANEXOS 
    (     ) Cópia de _____ Darf / Darf-Simples

    

    (     ) Procuração 
    (     ) Outros (especificar)

 

3. MOTIVO DO PEDIDO 
    
    
    

 

4. DADOS DO PAGAMENTO E DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA (Darf) 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: NÚMERO DO CPF OU CNPJ:
CÓDIGO DA RECEITA: CÓDIGO DA RECEITA:
NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO: DATA DE VENCIMENTO:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

5. DADOS DO PAGAMENTO E DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA (Darf-Simples) 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf-Simples BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CNPJ: NÚMERO DO CNPJ:
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA:
PERCENTUAL: PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO CAMPO CPF / CNPJ  8. RECEPÇÃO

 
 

Data / Nome Legível / Assinatura  
7. DATA / ASSINATURA DO SOLICITANTE  
  

  
 

 

Aprovado pela Instrução Normativa SRF nº  284, de 2003. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

FOLHA DE CONTINUAÇÃO DO REDARF - RELAÇÃO DE DARF OBJETO DE RETIFICAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NONE / NOME EMPRESARIAL

CPF / CNPJ ASSINATURA DO SOLICITANTE

 

CAMPOS DO Darf 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: NÚMERO DO CPF OU CNPJ:
CÓDIGO DA RECEITA: CÓDIGO DA RECEITA:
NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO: DATA DE VENCIMENTO:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: NÚMERO DO CPF OU CNPJ:
CÓDIGO DA RECEITA: CÓDIGO DA RECEITA:
NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO: DATA DE VENCIMENTO:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: NÚMERO DO CPF OU CNPJ:
CÓDIGO DA RECEITA: CÓDIGO DA RECEITA:
NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO: DATA DE VENCIMENTO:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: NÚMERO DO CPF OU CNPJ:
CÓDIGO DA RECEITA: CÓDIGO DA RECEITA:
NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA DE VENCIMENTO: DATA DE VENCIMENTO:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

Aprovado pela Instrução Normativa SRF nº 284, de 2003 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

FOLHA DE CONTINUAÇÃO DO REDARF - RELAÇÃO DE DARF-SIMPLES OBJETO DE RETIFICAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NONE / NOME EMPRESARIAL

CPF / CNPJ ASSINATURA DO SOLICITANTE

 

CAMPOS DO Darf-Simples 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf-Simples BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CNPJ: NÚMERO DO CNPJ:
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA:
PERCENTUAL: PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf-Simples 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf-Simples BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CNPJ: NÚMERO DO CNPJ:
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA:
PERCENTUAL: PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf-Simples 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf-Simples BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CNPJ: NÚMERO DO CNPJ:
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA:

PERCENTUAL: PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

 

CAMPOS DO Darf-Simples 
DATA DE ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL DO Darf-Simples BANCO / AGÊNCIA

DE PARA
PERÍODO DE APURAÇÃO: PERÍODO DE APURAÇÃO:
NÚMERO DO CNPJ: NÚMERO DO CNPJ:
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA:
PERCENTUAL: PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL: VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA MULTA: VALOR DA MULTA:
VALOR DOS JUROS: VALOR DOS JUROS:

Aprovado pela Instrução Normativa SRF nº 284, de 2003 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REDARF 
 
CAMPO O QUE DEVE CONTER 

 
1 No caso de contribuinte pessoa física o nome, o seu número de CPF, nome de pessoa para contato por 

parte da SRF e telefone dessa pessoa com DDD. 
No caso de contribuinte pessoa jurídica o nome empresarial, o seu número de CNPJ, nome de pessoa para 
contato por parte da SRF e telefone dessa pessoa com DDD. 
 

2 Assinalar os documentos anexados ao Redarf. Informar quantas cópias de Darf / Darf Simples estão sendo 
anexadas. No caso de assinalar Outros, especificar esses documentos, como por exemplo, cópia de 
documento de identidade, Declaração de Inexistência de Inventário, etc. 
 

3 Informar o motivo pelo qual está sendo solicitada a retificação. 
 

4 / 5 Preencher para as solicitações de retificação de Darf ou Darf-Simples, respectivamente, conforme o caso. 
 
A) Caso esteja sendo anexada cópia do Darf ou Darf-Simples, preencher a informação solicitada de 
banco/agência, onde o documento foi acolhido. Preencher nas colunas “DE” e “PARA” somente as 
informações dos campos do Darf ou Darf-Simples que se quer alterar. Não há necessidade de preencher as 
informações que não serão alteradas. Na coluna “DE” informa-se o dado constante do Darf ou Darf-
Simples e na coluna “PARA” informa-se o novo dado. 
 
B) Na falta do Darf ou Darf-Simples, de forma a permitir a identificação inequívoca do documento, 
preencher as informações solicitadas de data de arrecadação, valor total do Darf ou Darf-Simples, 
banco/agência e aquelas constantes da coluna “DE”. Preencher, na coluna “PARA”, somente as 
informações dos campos do Darf ou Darf-Simples que se quer alterar. 
 
C) Caso o pedido de retificação envolva mais de um Darf ou Darf-Simples preencher, conforme 
instruções das letras A e B acima, quantas Folhas de Continuação do Redarf forem necessárias, referente à 
Relação de Darf Objeto de Retificação ou à Relação de Darf-Simples Objeto de Retificação. Nas folhas de 
continuação deve-se informar a identificação do contribuinte (nome / nome empresarial, CPF / CNPJ) e 
constar a mesma assinatura do signatário do campo 7 do Redarf. 
 

6 Informar data, nome legível e apor assinatura do contribuinte beneficiário da retificação do campo 
CPF/CNPJ, caso o solicitante seja o contribuinte titular do CPF/CNPJ originalmente registrado no Darf ou 
Darf-Simples. Caso o solicitante seja o contribuinte beneficiário da retificação, informar nome legível e 
apor assinatura do contribuinte titular do CPF/CNPJ originalmente registrado no Darf ou Darf-Simples. 
 

7 Informar data e apor assinatura do contribuinte pessoa física ou seu representante legal. No caso de pessoa 
jurídica, apor assinatura do representante legal. 
 

8 Informar data e apor assinatura sob carimbo do servidor da SRF que recepcionou o Redarf e documentos 
anexos.  
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ANEXO II 
 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO 
 
 
 
   Nos termos do artigo 5o, § 2o,da Instrução Normativa SRF no 284, de 14 de janeiro  
 
de 2003, _________________________________________________________________________________________ 

(nome completo, nacionalidade, estado civil, grau de parentesco ou afinidade, ou vínculo legal 

com a pessoa falecida) 

residente 
________________________________________________________________________________________________ 

(endereço completo, cidade, estado, CEP, do requerente) 
 
portador do documento oficial de identificação __________________________________________________________ 

(tipo, número, órgão expedidor) 
 
DECLARA a inexistência de inventário ou arrolamento em nome de ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(nome completo e CPF do contribuinte falecido) 
 

O declarante  está ciente de que a presente declaração é feita sob as penas da Lei, e de que, em caso de 

falsidade desta ou dos documentos dados e apresentados, ficará sujeito às sanções previstas no Código Penal e às 

demais cominações legais cabíveis. 

 
 

____________________________________ 
(local e data) 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
(assinatura e CPF do declarante) 

 

C I R C U L A R  

 
22. CIRCULAR CEF Nº 278, DA VICE-PRESIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS - DIRETORIA DE 

FUNDO DE GARANTIA , DE 17 DE JANEIRO DE 2003. (DOU 20.01.2003, Seção 1, pp. 22-5). 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 n º 
99.684/90, de 08/11/90, baixa a seguinte Circular disciplinando a movimentação das contas vinculadas do FGTS, pelos 
trabalhadores e seus dependentes, diretores não empregados e seus dependentes, e empregadores.  
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 
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08/11/90, 2.430/97, de 17/12/97, 2.582/98, de 08/05/98, Medidas Provisórias números 2164−41 e 2197−43, ambas de 
24/08/01, com a vigência definida nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional EMC nº 32, de 11.9.2001, e 
Portaria MTE 366/02, de 16/09/2002, são operacionalizadas na forma adiante indicada.  
1.1 Às contas vinculadas que tenham saldo originado dos complementos de atualização monetária de que trata a Lei 
Complementar no 110, de 29 de junho de 2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11 de setembro de 2001, e ainda, em 
face do disposto na Medida Provisória nº 55, de 12 de julho de 2002, convertida na Lei nº 10.555/01, de 13 de 
novembro de 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 homologados 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;  
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  
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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.  
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 
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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  
Em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer das três esferas, a continuidade de 
prestação de serviços de trabalhador aposentado caracteriza novo contrato de trabalho, nulo quando não precedido de 
necessária aprovação do trabalhador em concurso público, conforme estabelece o artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal;  
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 L.C. 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 L.C. 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  
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  
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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 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 
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, 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;  
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documento de identificação do representante legal do empregador.  
DA AUTORIZAÇÃO DA DRT/SDT  
empregador deverá solicitar a autorização de saque à DRT/SDT, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a rescisão/extinção do contrato e o motivo do não pagamento da indenização, observando os demais 
procedimentos constantes na Portaria MTE nº 366/02, de 16/09/2002.  
VALOR  
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. <!ID392001-2>  

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 05/10/88, 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 05/10/88 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  
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 L.C. 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  
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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 fornecido por médico de instituto oficial de Previdência Social ou de Saúde Pública, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, 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, menção à Lei 8.922/94, de 25/07/94, 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. 
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; 
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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 Lei Complementar no 110, de 29 de junho 
de 2001, regulamentada pelo Dec. 3.913, de 11 de setembro de 2001.  
CÓDIGO DE SAQUE - 86  
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado  
MOTIVO  
Permanência do titular, por três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS, para os contratos de trabalho extintos a 
partir de 14/07/90, inclusive.  
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO  
CTPS comprovando o desligamento da empresa e a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três 
anos ininterruptos; ou  
CTPS onde conste o contrato de trabalho e anotação da mudança de regime trabalhista, publicada em Diário Oficial e a 
inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos ininterruptos; ou  
cópia 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.  
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO  
Saldo das contas vinculadas com afastamento superior a três anos, do titular que tenha cumprido o interstício de três 
anos fora do regime do FGTS.  
CÓDIGO DE SAQUE - 87  
BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado  
MOTIVO  
Permanência da conta vinculada por três anos ininterruptos, sem crédito de depósito, 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.  
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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;  
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  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.177 24

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  
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 e, quando for o caso, pelo seu 
representante legal no campo 59, não sendo permitida a assinatura sobre a 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.  
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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 260/2002, de 20/09/2002. 
JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA  
Diretor 
 

E D I T A L  

  
23. EDITAL DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3). 
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 URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. MIRIAM ZANCAN, conforme Portaria nº 5294/2002. 
Porto Alegre, 19 de dezembro de 2002.   
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
24. EDITAL DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 07.01.2003, 1º Caderno, p. 3). 
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 IJUI, em virtude da remoção, a pedido, do Dr.EDSON MOREIRA RODRIGUES, conforme Portaria nº 5295/2002. 
Porto Alegre, 19 de dezembro de 2002.   
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
25. EDITAL DE 15 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 16.01.2003, 1º Caderno, p. 55). 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a 2ª Vara do 
Trabalho de SÃO LEOPOLDO, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz FREDERICO RUSSOMANO, para a Vara 
do Trabalho de ARROIO GRANDE, conforme Portaria nº 154/2003.  
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2003.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  
Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência.  
 
26. EDITAL DE 17 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 21.01.2003, 1º Caderno, p. 40). 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a 9ª Vara do 
Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse do Juiz RICARDO CARVALHO FRAGA, no cargo de Juiz 
Togado deste Tribunal, nomeado por Decreto de 19.12.2002, publicado no D.O.U. de 20.12.2002.  
Porto Alegre, 17 de janeiro de 2003.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI  
Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência.  
 
27. EDITAL DE 17 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 21.01.2003, 1º Caderno, p. 40). 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a 2ª Vara do 
Trabalho de CAXIAS DO SUL, em virtude da posse do Juiz HUGO CARLOS SCHEUERMANN, no cargo de Juiz 
Togado deste Tribunal, nomeado por Decreto de 19.12.2002, publicado no D.O.U. de 20.12.2002.  
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Porto Alegre, 17 de janeiro de 2003.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI.  
Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência.  
 
28. EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 28.01.2003, 1º Caderno, p. 52). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra vaga, para preenchimento através de promoção por merecimento, a Vara do Trabalho  de IJUI. Porto Alegre, 
23 de janeiro de 2003.   
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
29. EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 28.01.2003, 1º Caderno, p. 52). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes 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 URUGUAIANA. Porto 
Alegre, 23 de janeiro de 2003.   
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
30. EDITAL DE 24 DE JANEIRO DE 2003, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO. (DOJ-RS 29.01.2003, 1º Caderno, p. 68). 
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 
ARROIO GRANDE, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz FREDERICO RUSSOMANO, para a 1ª Vara do 
Trabalho de RIO GRANDE, conforme Portaria nº 0239/2003.  
Porto Alegre, 24 de janeiro de 2003.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 

INFORMATIVOS DO STF  

 
STF EM RECESSO 
 

D I V E R S O S  

 
31. APOSTILA DE 19.12.2002, FOLHA SUPLEMENTAR I À PORTARIA Nº 5.002, DE 29.11.2002, PUBLICADA NO 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 02.12.2002, QUE TRATA DE INÍCIO DE PUBLICAÇÃO, VIA DIÁRIO 
OFICIAL, DAS NOTIFICAÇÕES PARA PROCURADORES ORIUNDAS DE ARROIO GRANDE E CAMAQUÃ. 
(DOJ-RS 10.01.2003, 1º Caderno, p. 47) 

OS JUÍZES PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARAM que o número correto da Portaria acima identificada é 5.028, 
e não como constou, em virtude de incorreção. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
MARIO CHAVES 
Corregedor-Regional 
 
32. AVISO  (DOJ-RS 14.01.2003, 1º Caderno, p. 36, 2ª e 3ª publicações no DOJ-RS 20.01.2003, 1º Caderno, p. 147 e DOJ-RS 

27.01.2003, 1º Caderno, p. 40). Concurso para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto. 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHJO 
DA 4ª REGIÃO e da Comissão de Concurso TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estarão 
abertas, no andar térreo do Prédio I do Foro Trabalhista de Porto Alegre, á Av.Praia de Belas, nº 1432, CEP 90110-904, 
no período de 28 de janeiro a 07 de março de 2003, no horário das 10h30min às 16h30min, INSCRIÇÕES PARA O 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO DA 4ª REGIÃO, compreendendo os cargos vagos e os cargos que vierem a vagar no 
período de validade do Concurso, tudo conforme a Resolução Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho de nº 
907/2002, publicada no Diário da Justiça da União em 03.12.2002 considerada como parte integrante do Edital. 
Os candidatos regularmente habilitados e classificados, na forma da referida Resolução e do Edital do Concurso, serão 
nomeados Juízes do Trabalho Substitutos e sujeitos à designação para servir, em substituição ou como auxiliares, em 
quaisquer das Varas do Trabalho da 4ª Região. 
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A partir do dia 28.01.2003. o Edital do Concurso, contendo as informações necessárias ao melhor esclarecimento dos 
interessados, encontrar-se-á afixado na Portaria do Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Av. 
Praia de Belas nº 1100, e no átrio do Prédio I do Foro Trabalhista de Porto Alegre/RS, na Av. Praia de Belas nº 1432, 
bem como estará disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:”www.trt4.gov.br”. 
A INSCRIÇÃO PRELIMINAR poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador devidamente habilitado. Do 
requerimento de inscrição deverá constar: (a) que o interessado é brasileiro; (b) que é diplomado em Direito, com 
indicação do nome do estabelecimento onde se graduou, a data de expedição do diploma e o número e a data do 
respectivo registro; (c) que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando se tratar de 
candidato do sexo masculino, do serviço militar; (d) que goza de boa saúde; (e) que não registra antecedentes criminais, 
achando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos; (f) que não sofreu, no exercício da advocacia de 
função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; (g) que conhece e está de acordo com as exigências 
contidas na Resolução Administrativa nº 907/2002 do TST e no Edital do Concurso; (h) que se compromete a prestar 
todas as informações e apresentar os documentos que lhe forem solicitados quando da inscrição definitiva, sob pena de 
indeferimento. 
NO ATO DE REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR, o candidato deverá exibir documento oficial de 
identidade e entregar: 1º) fotocópia do documento de identidade apresentado; 2º) 02 (duas) fotos 3x4cm, de frente, 
iguais e recentes (datadas); 3º) comprovante da TAXA DE INSCRIÇÃO, no valor de R$ 155,00 (cento e cinqüenta e 
cinco reais), a ser recolhida em qualquer agência do Banco do Brasil S/, na forma indicada no Edital do Concurso; 4º) 
indicação de 03 (três) autoridades ou professores universitários que conheçam o candidato, com endereço completo; 5º) 
relação das suas atividades profissionais, na forma estabelecida no Edital do Concurso; 6º) no caso de candidato 
portados de deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3.298 de 20.12.99, laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e a provável causa da deficiência, bem como Declaração na forma estabelecida no 
Edital do Concurso. 
As declarações e informações exigidas para a inscrição preliminar poderão ser feitas mediante a utilização dos 
formulários padronizados que acompanham o Edital do Concurso. 
Porto Alegre, 10 de janeiro de 2003. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz Vice-Presidente no Exercício da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e da Comissão de 
Concurso. 
 


