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D E C R E T O S  

 
01. DECRETO Nº 4.358, DE 5 DE SETEMBRO DE 2002 (DOU 06.09.2002, Seção 1, p. 3). Regulamenta a Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que acrescentou os incisos V ao art. 27 e XVIII ao art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
D E C R E T A : 
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Art. 1º O cumprimento da exigência de que trata o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dar-se-á 
por intermédio de declaração firmada pelo licitante nos termos dos modelos anexos a este Decreto. 
Art. 2º Os Ministérios do Trabalho e Emprego e do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão procedimentos 
necessários para disponibilizar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal informações relativas às 
autuações efetuadas em função do uso de mão-de-obra infantil. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 5 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Jobim Filho 
Guilherme Gomes Dias 
A N E X O 
 
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
............................................ 
(data) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e do CPF nº ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
............................................... 
(data) 
............................................... 
(nome) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
02. DECRETO Nº 4.360, DE 5 DE SETEMBRO DE 2002 (DOU 06.09.2002, Seção 1, p. 3). Altera o art. 36 do Decreto nº 

1.744, de 8 de dezembro de 1995, que regulamenta o benefício de prestação continuada devido a pessoa portadora de 
deficiência e a idoso, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
D E C R E T A : 
Art. 1º O art. 36 do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 36. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito a pensão. 
Parágrafo único. O valor não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros diretamente pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social.” (NR) 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 5 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Cechin 
 
03. DECRETO Nº 4.368, DE 10 DE SETEMBRO DE 2002. (DOU 11.09.2002, Seção 1, pp. 2-3). Aprova a Estrutura e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Advocacia-Geral da União, na parte referente à organização de sua 
Secretaria-Geral, e dá outras providências. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea ¿a¿, da 
Constituição, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II a este Decreto, a Estrutura e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão da Advocacia-Geral da União, na parte referente à organização de sua Secretaria-Geral. 
Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1, ficam remanejados, na forma do Anexo III a este Decreto, os seguintes 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS: 
I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provenientes de órgãos extintos da 
Administração Pública Federal, para a Advocacia-Geral da União, um DAS 101.6, um DAS 101.5, dois DAS 101.3, 
dois DAS 101.1, um DAS 102.4, dois DAS 102.3 e um DAS 102.2; e 
II - da Advocacia-Geral da União para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um 
DAS 101.4 e um DAS 101.2. 
Art. 3º O Quadro Resumo de Custos dos Cargos em Comissão da Advocacia-Geral da União passa a ser o constante do 
Anexo IV a este Decreto. 
Art. 4º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura de que trata o art. 1º deverão ocorrer no prazo de vinte 
dias, contado da data de publicação deste Decreto. 
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput deste artigo, o Advogado-Geral da União fará publicar, no 
Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, a relação nominal dos 
titulares dos cargos em comissão a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua 
denominação e respectivo nível. 
Art. 5º O regimento interno da Secretaria-Geral será aprovado pelo Advogado-Geral da União, nos termos do art. 45, 
caput e § 1, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e publicado no Diário Oficial da União, no prazo 
de até cento e vinte dias, contado da data de publicação deste Decreto. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Fica Revogado o Decreto nº 3.830, de 31 de maio de 2001. 
Brasília, 10 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
José Bonifácio Borges de Andrada 

ANEXO I 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA-GERAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA 

 
Art. 1º À Secretaria-Geral, órgão de assistência direta e imediata ao Advogado-Geral da União, compete: 
I - assistir ao Advogado-Geral da União na supervisão e coordenação das atividades das unidades integrantes da 
Advocacia-Geral da União; 
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos, de organização 
e modernização administrativa, de administração dos recursos de informação e informática, de serviços gerais, de 
documentação e arquivo, de planejamento e de orçamento, de contabilidade e de administração financeira, no âmbito da 
Advocacia-Geral da União e; 
III - auxiliar o Advogado-Geral da União na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de 
competência da Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. A Secretaria-Geral exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC, de Organização e Modernização Administrativa - SOMAD, de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, de Documentação e Arquivo - SINAR, de 
Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal e de Administração Financeira Federal, por intermédio 
da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos e das Diretorias de Orçamento e Finanças e de Recursos Humanos e 
Tecnologia da Informação a ela subordinadas. 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 2º A Secretaria-Geral tem a seguinte estrutura organizacional: 
I - Diretoria de Orçamento e Finanças; 
II - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação; e 
III - Unidades Regionais de Atendimento. 
CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
Art. 3º À Secretaria-Geral, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, compete planejar, coordenar, 
orientar e supervisionar, no âmbito da Instituição, a execução das atividades setoriais relacionadas com os sistema 
federais de serviços gerais e de documentação e arquivo, especialmente aquelas afetas às áreas de licitações, compras e 
contratos, material de consumo e permanente, obras e serviços de engenharia, transporte, almoxarifado e patrimônio, 
comunicações, reprografia, arquivo e documentação, administração predial e serviços gerais, diárias e passagens. 
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Art. 4º À Diretoria de Orçamento e Finanças compete: 
I - assistir ao Secretário-Geral na sua área de atuação; e 
II - planejar, coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito da Instituição, a execução das atividades setoriais 
relacionadas com os Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Contabilidade e de Administração 
Financeira. 
Art. 5º À Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação compete: 
I - assistir ao Secretário-Geral na sua área de atuação; e 
II - planejar, coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito da Instituição, a execução das atividades setoriais 
relacionadas com: 
a) o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, especialmente aquelas decorrentes da administração e 
pagamento de pessoal, dos procedimentos de recrutamento, seleção e avaliação, e da administração de benefícios e 
assistência à saúde; e 
b) o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática. 
Art. 6º Às Unidades Regionais de Atendimento, localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco compete, sob a supervisão e a orientação das Diretorias, nas respectivas áreas de atuação: 
I - programar, coordenar e executar as atividades descentralizadas relacionadas às áreas de licitações, compras e 
contratos, material de consumo e permanente, obras e serviços de engenharia, transporte, almoxarifado e patrimônio, 
comunicações, reprografia, arquivo e documentação, orçamento, finanças e contabilidade, informática, administração 
predial e serviços gerais, diárias e passagens, observando: 
a) as determinações e padrões de descentralização administrativa adotados pelas Diretorias e contidos nas orientações 
técnicas expedidas em suas respectivas áreas de atuação; 
b) a existência de delegação de competência para que a solicitação seja processada diretamente na localidade em que 
está situado o órgão ou unidade descentralizada; 
c) a adoção de padrões de editais de licitação, contratos, convênios, acordos, ajustes ou de instrumentos congêneres, 
aprovados no âmbito da Consultoria-Geral da União; e 
d) os preços de referência estabelecidos pela Diretoria de Orçamento e Administração; 
II - manter a Secretaria-Geral informada sobre os resultados das ações que lhes forem atribuídas ou solicitadas; 
III - relacionar-se, diretamente, com a Coordenação-Geral de Atendimento aos Órgãos e Unidades Descentralizadas; e 
IV - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Secretário-Geral. 
CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 
Art. 7º Ao Secretário-Geral incumbe: 
I - coordenar, consolidar e submeter ao Advogado-Geral da União o plano de ação global da Advocacia-Geral da União; 
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades da Advocacia-Geral da União; 
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos da Advocacia-Geral da União com os órgãos centrais dos 
sistemas afetos à área de competência da Secretaria-Geral; e 
IV - exercer outras atividades que lhe forem cometidas pelo Advogado-Geral da União. 
Art. 8º Aos Diretores e demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar e controlar a execução das 
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de 
competência. 
ANEXO II 
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA-GERAL DA 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

UNIDADE CARGOS 
Nº 

DENOMINAÇÃO 
CARGO DAS 

    
SECRETARIA-GERAL  1 Secretário-Geral  101.6 
 1 Assessor do Secretário  102.4 
 4 Coordenador  101.3 
 4 Assessor  102.3 
 1 Assistente  102.2 
Serviço  1 Chefe  101.1 
Gabinete  1 Chefe  101.4 
    
Coordenação-Geral de Atendimento aos Órgãos e     
Unidades Descentralizadas  1 Coordenador-Geral  101.4 
 1 Assistente  102.2 
    
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos  1 Coordenador-Geral  101.4 
Coordenação  2 Coordenador  101.3 
Divisão  6 Chefe  101.2 
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Serviço  5 Chefe  101.1 
    
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E     
FINANÇAS  1 Diretor  101.5 
    
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças  1 Coordenador-Geral  101.4 
Coordenação  3 Coordenador  101.3 
Divisão  4 Chefe  101.2 
Serviço  7 Chefe  101.1 
    
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E     
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  1 Diretor  101.5 
    
Coordenação-Geral de Recursos Humanos  1 Coordenador-Geral  101.4 
Coordenação  2 Coordenador  101.3 
Divisão  5 Chefe  101.2 
Serviço  4 Chefe  101.1 
    
Coordenação-Geral de Recursos Tecnológicos e     
Informação  1 Coordenador-Geral  101.4 
Coordenação  2 Coordenador  101.3 
Divisão  5 Chefe  101.2 
Serviço  5 Chefe  101.1 
    
UNIDADES REGIONAIS DE ATENDIMENTO     
nos Estados do RS, SP, RJ e PE  4 Coordenador Regional  101.4 
 
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DASECRETARIA-GERAL DA 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CÓDIGO DAS- 
UNITÁRIO QTDE. VALOR TOTAL 

DAS 101.6 6,52 1 6,52 
DAS 101.5 4,94 2 9,88 
DAS 101.4 3,08 10 30,80 
DAS 101.3 1,24 13 16,12 
DAS 101.2 1,11 20 22,20 
DAS 101.1 1,00 22 22,00 
DAS 102.4 3,08 1 3,08 
DAS 102.3 1,24 4 4,96 
DAS 102.2 1,11 2 2,22 

TOTAL 75 117,78 
 

ANEXO III 
REMANEJAMENTO DE CARGOS 

 

CÓDIGO  DAS-
UNITÁRIO  DA SEGES/MP P/ A AGU (a)  DA AGU P/ SEGES/MP (b)  

  QTDE.  VALOR TOTAL  QTDE.  VALOR 
TOTAL  

DAS 101.6  6,52  1  6,52  -  -  
DAS 101.5  4,94  1  4,94  -  -  
DAS 101.4  3,08  -  -  1  3,08  
DAS 101.3  1,24  2  2,48    
DAS 101.2  1,11  -  -  1  1,11  
DAS 101.1  1,00  2  2,00    
      
DAS 102.4  3,08  1  3,08  -  -  
DAS 102.3  1,24  2  2,48  -  -  
DAS 102.2  1,11  1  1,11  -  -  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 8 

TOTAL  10  22,61  2  4,19   
Saldo do Remanejamento (a 
- b)  8  18,42  -  -   

 
ANEXO IV 

QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
 

CÓDIGO  DAS-UNITÁRIO  SITUAÇÃO ATUAL  SITUAÇÃO NOVA 
  QTDE.  VALOR TOTAL  QTDE.  VALOR TOTAL 
DAS 101.6  6,52  11  71,72  12  78,24  
DAS 101.5  4,94  32  158,08  33  163,02  
DAS 101.4  3,08  69  212,52  68  209,44  
DAS 101.3  1,24  57  70,68  59  73,16  
DAS 101.2  1,11  55  61,05  54  59,94  
DAS 101.1  1,00  87  87,00  89  89,00  
DAS 102.6  6,52  14  91,28  14  91,28  
DAS 102.5  4,94  7  34,58  7  34,58  
DAS 102.4  3,08  6  18,48  7  21,56  
DAS 102.3  1,24  77  95,48  79  97,96  
DAS 102.2  1,11  101  112,11  102  113,22  
TOTAL  516  1.012,98  524  1.031,40   
 

P O R T A R I A S  

 
04. PORTARIA Nº 109, DE 19 DE AGOSTO DE 2002 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DJU 02.09.2002, Seção 1, p. 432). 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONALDO 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 04/09 a 27/09/2002; 
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 
04/09/2002 2ª Turma Dr. Paulo Joarês Vieira 
04/09/2002 3ª Turma-M Dr. Luiz F. Mathias Vilar 
04/09/2002 3ª Turma-T Dr. Viktor Byruchko Júnior 
04/09/2002 7ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques 
04/09/2002 8ª Turma Dra. Beatriz de H.J. Fialho 
05/09/2002 1ª Turma Dra. Marília Hofmesiter Caldas 
05/09/200 24ª Turma Dr. Luiz F. Mathias Vilar 
05/09/2002 5ª Turma Dr. Paulo Joarês Vieira 
05/09/2002 6ª Turma Dra. M. Cristina S.G. Ferreira 
09/09/2002 SDC  Dr. André Luis Spies 
11/09/2002 2ª Turma Dra. M. Cristina S.G. Ferreira 
11/09/2002 3ª Turma-M Dr. Veloir Dirceu Fürst 
11/09/2002 3ª Turma-T  Dra. Marília Hofmeister Caldas 
11/09/2002 7ª Turma-M Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
11/09/2002 7ª Turma-T  Dr. Viktor Byruchko Júnior 
11/09/2002 8ª Turma Dr. Leandro Araújo 
12/09/2002 1ª Turma Dra. Beatriz de H. J. Fialho 
12/09/2002 4ª Turma-M Dr. Ivo Eugênio Marques 
12/09/2002 4ª Turma-T  Dr. Leandro Araújo 
12/09/2002 5ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior 
12/09/2002 6ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
13/09/2002 SDI-I  Dr. Ivo Eugênio Marques 
17/09/2002 7ª Turma Dra. M. Cristina S. G.. Ferreira 
18/09/2002 2ª Turma Dr. Leandro Araújo 
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18/09/2002 3ª Turma-M Dra. Beatriz de H.. J. Fialho 
18/09/2002 3ª Turma-T Dra. M. Cristina S. G. Ferreira 
18/09/2002 7ª Turma-M Dr. Veloir Dirceu Fürst 
18/09/2002 7ª Turma-T Dra. Marília Hofmeister Caldas 
18/09/2002 8ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior 
19/09/2002 1ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
19/09/2002 4ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
19/09/2002 5ª Turma Dr. Leandro Araújo 
19/09/2002 6ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques 
23/09/2002 SDI-II  Dr. Leandro Araújo 
23/09/2002 SDC  Dr. André Luis Spies 
25/09/2002 2ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior 
25/09/2002 3ª Turma-M Dr. Leandro Araújo 
25/09/2002 3ª Turma-T  Dr. Ivo Eugênio Marques 
25/09/2002 7ª Turma-M Dra. M. Cristina S. G. Ferreira 
25/09/2002 7ª Turma-T  Dr. Veloir Dirceu Fürst 
25/09/2002 8ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
26/09/2002 1ª Turma Dr. Ivo Eugênio Marques 
26/09/2002 4ª Turma-M Dr. Viktor Byruchko Júnior 
26/09/2002 4ª Turma-T  Dra. M. Cristina S. G. Ferreira 
26/09/2002 5ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
26/09/2002 6ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
27/09/2002 ÓES  Dr. Paulo B. da Fonseca Seger 
Registre-se e publique-se 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
05. PORTARIA Nº110 DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 19 DE AGOSTO DE 

2002 (DJU 02.09.2002, Seção 1, p. 432). 
 
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 40 Região, conforme segue: 
 
dia 04/09/2002 - Dr. André Luís Spies 
dia 11/09/2002 - Dr. André Luís Spies 
dia 18/09/2002 - Dr. André Luís Spies 
dia 25/09/2002 - Dr. André Luís Spies 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 
 
06. PORTARIA Nº 350, DE 30 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 03.09.2002, Seção 1, p. 237). Dispõe sobre o recibo definitivo de 

entrega, via internet, da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e sobre o prazo de validade do protocolo de 
entrega, previsto na Portaria MTE n.º 699, de 12 de dezembro de 2001. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DO Trabalho e Emprego, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição Federal, considerando o disposto no art. 24 da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1993, e 
na Portaria MTE n.º 699, de 12 de dezembro de 2001, e tendo em vista a racionalização de procedimentos 
administrativos e a economicidade de recursos, resolve: 
Art. 1º O declarante da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, que no ano-base 2001 efetuou a declaração via 
internet, deverá conectar o endereço eletrônico do MTE - http://www.mte.gov.br ou o da RAIS - http://www.rais.gov.br 
-, selecionar a opção RAIS e o item “impressão de recibo”, para imprimir o recibo definitivo de entrega da sua 
declaração. 
Parágrafo único. Para a impressão do recibo definitivo é necessário que o declarante disponha do número do Controle 
de Recepção/Expedição de Arquivos - CREA, que consta do Protocolo de entrega da RAIS no ano base 2001 
Art. 2º O recibo definitivo de entrega da RAIS, impresso conforme o art. 1º desta Portaria, terá valor para fins de 
atendimento ao estabelecido no art. 10 da Portaria MTE n.º 699, de 2001. 
Art. 3º Fica prorrogado até 30 de setembro de 2002 o prazo de validade do protocolo de entrega de meio magnético e 
internet, previsto no § 1º do art. 7º da Portaria MTE n.º 699, de 2001. 
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
07. PORTARIA TRT4 Nº 3448, DE 26 DE AGOSTO DE 2002. (DOJ-RS 05.09.2002, P.54) 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no inciso XXXIV do artigo 39 do Regimento Interno e considerando as disposições estabelecidas na 
Resolução Administrativa nº 02/2002; considerando que, diariamente, existem vagas que deixam de ser 
utilizadas por seus titulares; considerando a necessidade do incremento de vagas destinadas a autoridades visitantes, 
RESOLVE: 
 Art. 1º O estacionamento para veículos existente neste prédio-sede é de uso privativo dos veículos oficiais deste Órgão, 
dos veículos particulares dos juízes, servidores autorizados, servidores com deficiência física e gerentes de postos dos 
bancos oficiais localizados neste prédio-sede, os quais desempenham suas atividades neste Tribunal, e de uso eventual 
por autoridades visitantes.  
Art. 2º As vagas serão distribuídas, observando-se a planta e a listagem das fls. 53/55, constantes do Expediente TRT-
4ª-Adm nº 732/85, considerando: 
I - Juízes deste Tribunal: 36 (trinta e seis) vagas fixas;  
II - Juízes em convocação extraordinária neste Tribunal: 18 (dezoito) vagas, para uso em sistema rotativo;  
III - Veículos oficiais deste Tribunal: 6 (seis) vagas fixas;  
IV - Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa e Secretário-Geral da 
Presidência: 3 (três) vagas fixas; Assessores do Gabinete da Presidência, da Vice-Presidência, da Corregedoria e da 
Vice-Corregedoria: 4 (quatro) vagas fixas;  
V – Servidores detentores de cargo em comissão CJ-3 (antigo FC-09) e 02 (dois) ocupantes de CJ-2 (antigo FC-08), 
Procuradores do Trabalho e Procuradores da União: 59 (cinqüenta e nove) vagas (entrada pela Rua Marcílio Dias), para 
uso em sistema rotativo;  
VI - Servidores deficientes físicos com limitação de locomoção: 3 (três) vagas, para uso em sistema rotativo;  
VII – Servidores detentores de cargo em comissão CJ-2 (antigo FC-08) deste Tribunal e Gerentes de Postos dos bancos 
oficiais: 14 (quatorze) vagas fixas (entrada pela Av. Ipiranga);  
VIII - Autoridades visitantes, devidamente identificadas, que terão acesso condicionado à existência de espaço vago 
dentre aqueles mencionados no inciso V.  
Art. 3º A Diretoria dos Serviços Gerais providenciará a emissão de credencial específica (selo), a ser afixada nos 
veículos de servidores autorizados a utilizar as vagas do estacionamento rotativo mencionadas nos incisos V e VI do art. 
2º.   
Art. 4º O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em hipótese alguma se responsabilizará por quaisquer danos, 
furtos ou acidentes que porventura possam ocorrer com veículos estacionados na área objeto desta Portaria.  
Art. 5º O uso do estacionamento será permitido diariamente, no horário das 7 horas às 24 horas, salvo autorização 
expressa em contrário ou situação excepcional.  
Art. 6º O funcionamento, a observância desta Portaria e demais normas regulamentares pertinentes ao estacionamento 
ficarão a cargo da Diretoria dos Serviços Gerais, por intermédio da Seção de Segurança.  
Art. 7º O contido nos artigos 3º, 4º e 5º não se aplica aos veículos oficiais deste Tribunal.  
Art. 8º O local adequado para carga e descarga será indicado in casu pela Seção de Segurança, seguindo orientação da 
Administração.  
Art. 9º  Os casos omissos serão resolvidos pela Administração deste Tribunal.  
Art. 10. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
08. PORTARIA Nº 358 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DE 4 DE SETEMBRO DE 2002 (DOU 
05.09.2002, Seção 1, p. 104).  
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, e 
considerando a necessidade de dar continuidade aos instrumentos e decisões adotados durante a última 90ª Conferência 
Internacional do Trabalho da OIT, realizada em Genebra - Suíça, entre os dias 3 e 20 de junho de 2002, conforme 
proposto pela Delegação tripartite brasileira e consubstanciada na Convenção nº 144 da OIT sobre Consulta tripartite 
em matéria de normas internacionais do trabalho, nº 144, de 1976, resolve: 
Art. 1º Instituir, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, Grupo de Trabalho Tripartite para dar seguimento aos 
instrumentos e decisões adotados durante a 90ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, integrado pelos 
Membros da Delegação brasileira à citada Conferência, conforme Decreto publicado no Diário Oficial da União, Seção 
2, do dia 28 de maio de 2002. 
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Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho analisar e dar seguimento aos instrumentos aprovados durante a 90ª Conferência 
Internacional do Trabalho, às decisões nela adotadas, assim como debater os temas derivados das discussões que 
venham a ser realizadas no âmbito do referido Grupo de Trabalho. 
§ 1º Os representantes governamentais no Grupo de Trabalho serão designados pelo Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego. 
§ 2º O Grupo de Trabalho poderá convidar, como observadores, representantes de outros órgãos e entidades, cuja 
colaboração seja imprescindível para o cumprimento de sua atribuição. 
§ 3º A função dos membros do Grupo de Trabalho não será remunerada e seu exercício será considerado serviço 
relevante. 
Art. 3º O Ministério do Trabalho e Emprego assegurará o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento 
do Grupo de Trabalho. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
09. PORTARIA Nº 97 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 3 DE SETEMBRO DE 2002 (DOU 05.09.2002, Seção 

1, p. 131).  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, o decidido no Processo nº 2002160223, em 
sessão realizada em 02 de agosto do corrente ano, e os termos da Resolução nº 273, de 27 de agosto de 2002, resolve: 
Art. 1º Criar a Secretaria da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais que atuará no âmbito da 
Coordenação-Geral e será integrada pelos servidores adiante relacionados, sem prejuízo de suas atuais atribuições: 
HYLTON PEREIRA, GLÓRIA LOPES TRINDADE, RICCARDO JOSÉ CIOGLIA e JOSÉ ANDERSON DA SILVA 
REIS. 
Art. 2º Designar para secretariar a Turma de Uniformização o Doutor HYLTON PEREIRA. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
 
10. PORTARIA Nº 987 DO MPAS, DE 6 DE SETEMBRO DE 2002. (DOU 10.09.2002, Seção 1, pp. 37-8). 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, 
Considerando o disposto no art. 25, § 2º da Portaria nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999, resolve: 
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de AGOSTO de 2002, o valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS será de R$ 343,02 (trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), 
sendo que os valores médios no período de outubro de 1988 a julho de 2002 são os constantes no Anexo desta Portaria. 
Art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ CECHIN 

ANEXO 
VALOR MÉDIO DA RENDA MENSAL DO TOTAL DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS 

 
 
PERÍODO OUTUBRO DE 1988 A JULHO DE 2002 
 
MÊS/ANO  VALOR MÉDIO  MOEDA  
Out-88  25.596,00  Cz$  
Nov-88  33.264,00  Cz$  
Dez-88  43.465,25  Cz$  
Jan-89  75,58  NCr$  
Fev-89  88,82  NCr$  
Mar-89  88,82  NCr$  
Abr-89  88,82  NCr$  
Maio-89  113,15  NCr$  
Jun-89  166,80  NCr$  
Jul-89  208,22  NCr$  
Ago-89  268,10  NCr$  
Set-89  346,78  NCr$  
Out-89  530,60  NCr$  
Nov-89  774,69  NCr$  
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Dez-89  1.092,30  NCr$  
Jan-90  1.771,85  NCr$  
Fev-90  2.766,03  NCr$  
Mar-90  5.070,20  Cr$  
Abr-90  5.070,20  Cr$  
Maio-90  5.070,20  Cr$  
Jun-90  5.323,71  Cr$  
Jul-90  6.768,57  Cr$  
Ago-90  7.180,77  Cr$  
Set-90  8.357,71  Cr$  
Out-90  8.866,69  Cr$  
Nov-90  11.494,78  Cr$  
Dez-90  12.168,48  Cr$  
Jan-91  16.269,79  Cr$  
Fev-91  20.982,01  Cr$  
Mar-91  22.440,00  Cr$  
Abr-91  22.440,00  Cr$  
Maio-91  22.440,00  Cr$  
Jun-91  22.440,00  Cr$  
Jul-91  22.440,00  Cr$  
Ago-91  22.440,00  Cr$  
Set-91  55.440,00  Cr$  
Out-91  55.440,00  Cr$  
Nov-91  55.440,00  Cr$  
Dez-91  55.624,68  Cr$  
Jan-92  155.580,47  Cr$  
Fev-92  155.580,47  Cr$  
Mar-92  155.580,47  Cr$  
Abr-92  155.580,47  Cr$  
Maio-92  372.600,00  Cr$  
Jun-92  372.600,00  Cr$  
Jul-92  372.600,00  Cr$  
Ago-92  372.600,00  Cr$  
Set-92  845.942,84  Cr$  
Out-92  845.942,84  Cr$  
Nov-92  845.942,84  Cr$  
Dez-92  848.118,14  Cr$  
Jan-93  2.298.508,24  Cr$  
Fev-93  2.340.328,47  Cr$  
Mar-93  3.153.284,97  Cr$  
Abr-93  3.259.545,95  Cr$  
Maio-93  5.925.272,61  Cr$  
Jun-93  6.214.004,75  Cr$  
Jul-93  8.579.518,16  Cr$  
Ago-93  10.170,06  CR$  
Set-93  17.170,84  CR$  
Out-93  21.380,34  CR$  
Nov-93  26.708,32  CR$  
Dez-93  37.630,61  CR$  
Jan-94  54.738,47  CR$  
Fev-94  71.791,20  CR$  
Mar-94  119,62  URV  
Abr-94  119,05  URV  
Maio-94  123,25  URV  
Jun-94  119,38  URV  
Jul-94  119,14  R$  
Ago-94  121,10  R$  
Set-94  125,46  R$  
Out-94  124,80  R$  
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Nov-94  124,80  R$  
Dez-94  124,42  R$  
Jan-95  138,52  R$  
Fev-95  124,84  R$  
Mar-95  124,89  R$  
Abr-95  125,31  R$  
Mai-95  173,03  R$  
Jun-95  173,73  R$  
Jul-95  174,65  R$  
Ago/95  175,70  R$  
Set-95  175,83  R$  
Out-95  176,39  R$  
Nov-95  176,39  R$  
Dez-95  178,04  R$  
Jan-96  177,89  R$  
Fev-96  178,40  R$  
Mar-96  179,23  R$  
Abr-96  179,86  R$  
Maio-96  203,25  R$  
Jun-96  203,87  R$  
Jul-96  204,76  R$  
Ago-96  204,98  R$  
Set-96  197,45  R$  
Out-96  198,07  R$  
Nov-96  198,07  R$  
Dez-96  198,25  R$  
Jan-97  199,19  R$  
Fev-97  199,97  R$  
Mar-97  200,59  R$  
Abr-97  201,36  R$  
Maio-97  206,98  R$  
Jun-97  217,25  R$  
Jul-97  217,65  R$  
Ago-97  218,89  R$  
Set-97  220,62  R$  
Out-97  220,64  R$  
Nov-97  220,64  R$  
Dez-97  221,96  R$  
Jan-98  221,16  R$  
Fev-98  221,41  R$  
Mar-98  221,72  R$  
Abr-98  223,40  R$  
Mai-98  230,05  R$  
Jun-98  237,01  R$  
Jul-98  237,35  R$  
Ago-98  237,49  R$  
Set-98  237,79  R$  
Out-98  237,97  R$  
Nov-98  237,97  R$  
Dez-98  239,44  R$  
Jan-99  238,99  R$  
Fev-99  239,27  R$  
Mar-99  239,49  R$  
Abr-99  239,85  R$  
Maio-99  244,00  R$  
Jun-99  251,70  R$  
Jul-99  252,02  R$  
Ago-99  252,23  R$  
Set-99  251,62  R$  
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Out-99  252,63  R$  
Nov-99  252,63  R$  
Dez-99  252,72  R$  
Jan-00  252,92  R$  
Fev-00  253,06  R$  
Mar-00  253,42  R$  
Abr-00  263,76  R$  
Maio-00  264,07  R$  
Jun-00  273,10  R$  
Jul-00  273,15  R$  
Ago-00  273,21  R$  
Set-00  273,76  R$  
Out-00  274,01  R$  
Nov-00  275,02  R$  
Dez-00  274,09  R$  
Jan-01  274,92  R$  
Fev-01  274,66  R$  
Mar-01  275,34  R$  
Abr-01  294,84  R$  
Mai-01  295,10  R$  
Jun-01  308,06  R$  
Jul-01  308,11  R$  
Ago-01  308,52  R$  
Set-01  308,42  R$  
Out-01  308,82  R$  
Nov-01  308,48  R$  
Dez-01  309,46  R$  
Jan-02  309,64  R$  
Fev-02  313,57  R$  
Abr-02  324,89  R$  
Jun-02  342,31  R$  
Mar-02  311,27  R$  
Mai-02  325,41  R$  
Jul-02  342,64  R$  
 
FONTE: SINTESE 
 
11. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 378, DE 9 DE SETEMBRO DE 2002 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO. (DOU 10.09.2002, Seção 1, p. 90) 
 
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA FAZENDA, Interino, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 7o, inciso II, alíneas “a” e “c”, e respectivo § 1o, do Decreto 
no 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, resolvem: 
Art. 1º Remanejar os limites de que tratam os Anexos I, III, IV, V  e VII do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, 
e alterações posteriores, na forma dos Anexos I,II, III, IV, V e VI desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GUILHERME GOMES DIAS 
Ministro de Estado do Planejamento,  
Orçamento e Gestão 
AMAURY GUILHERME BIER 
Ministro de Estado da Fazenda 
Interino 

ANEXO I  
ACRÉSCIMO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO 

(ANEXO I DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 
 
ACRÉSCIMO R$ Mil 

ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATIVIDADES + 
OPER. ESPECIAIS PROJETOS TOTAL

26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  87.441 2.500 89.941 
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- Demais  87.441 2.500 89.941 
28000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. EXTERIOR  6.000 6.000 
- Demais  6.000 6.000 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  50.000 50.000 
- Demais  50.000 50.000 

TOTAL 93.441 52.500 145.941 
Fontes: 100, 111, 112, 114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 

146,  147,  148,  149,  151,  153,  155,  157,  158,  162,  164,   166,   180,   185,   246,  249,  280,  900 e 955,  
e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. 

 
ANEXO II  

REDUÇÃO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO 
(ANEXO I DO DECRETO No 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 

 
REDUÇÃO R$ Mil 
 

ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATIVIDADES + 
OPER. ESPECIAIS PROJETOS TOTAL

36000 MIN. DA SAÚDE  36.000 36.000 
- Demais  36.000 36.000 

TOTAL 36.000 36.000 
 

Fontes: 100, 111, 112,  114, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140,  
146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, 900 e 955, e suas 
correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. 

 
ANEXO III  

REDUÇÃO AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO 
(ANEXO III DO DECRETO No 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 

 
REDUÇÃO R$ Mil 

ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATIVIDADES + 
OPER. ESPECIAIS PROJETOS TOTAL

26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  109.941 109.941 
- Demais  109.941 109.941 

TOTAL 109.941 109.941 
 

Fontes: 145,179, e 979, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. 
 
 

ANEXO IV  
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001 
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 

 
acréscimo 

R$ mil 
ÓRGÃOS E OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ

26000 - MIN. DA EDUCAÇÃO  24.741 53.141 71.041 88.941 
TOTAL 24.741 53.141 71.041 88.941 

 
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 
            153, 155, 157, 158, 162, 166, 183,  e suas   correspondentes,  resultantes  da incorporação de saldos de   
            exercícios anteriores. 
 

ANEXO V  
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001 
(ANEXO V DO DECRETO No 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 

 
acréscimo 
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R$ mil 
ÓRGÃOS E OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ

26000 - MIN. DA EDUCAÇÃO  1.000 1.000 1.000 
38000 - MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  20.000 20.000 20.000 20.000 

TOTAL 20.000 21.000 21.000 21.000 
 
Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de 
exercícios anteriores. 

 
ANEXO VI  

REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001 

(ANEXO VII DO DECRETO No 4.120, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002, E SUAS ALTERAÇÕES) 
 
 

ÓRGÃOS E OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
26000 - MIN. DA EDUCAÇÃO  44.741 74.141 92.041 109.941 

TOTAL 44.741 74.141 92.041 109.941 
 
Fontes: 145, 179, 979, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. 
 
12. PORTARIAS DE 6 DE SETEMBRO DE 2002 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. (DJU 11.09.2002, Seção 1, p.351).  
 
O PROCURADOR-CHEFE da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, no exercício de suas 
atribuições legais e de acordo com a competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 440, de 25 de junho de 
2002, publicada no DOU de 26 de junho de 2002, e Portaria PGR nº 480, de 12 de julho de 2002, publicada no DOU de 
15 de julho de 2002, considerando a necessidade de serviço, resolve:  
Nº 204 - 1) Designar o Procurador da República CÍCERO AUGUSTO PUJOL CORRÊA, lotado na Procuradoria da 
República no Município de Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas 
funções, oficiar no período de 09 de setembro a 19 de setembro de 2002, junto à Procuradoria da República no 
Município de Santa Maria, no mesmo Estado, tendo em vista as férias da Procuradora da República CARMEM ELISA 
HESSEL.  
2) Revogar a portaria nº 188, de 20 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de agosto de 2002. 
Nº 205 - Designar o Procurador da República PAULO MAZZOTTI GIRELLI, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 
30 de setembro a 11 de outubro de 2002, no Município de Santa Cruz do Sul, junto à Vara da Justiça Federal, haja vista 
inexistência de Procurador lotado naquela unidade.  
Nº 206 - Designar o Procurador da República IPOCUJAN CORVELLO  BORBA, lotado na Procuradoria da República 
no Estado do  Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no  período de 14 de outubro a 25 de 
outubro de 2002, no Município de  Santa Cruz do Sul, junto à Vara da Justiça Federal, haja vista inexistência  de 
Procurador lotado naquela unidade.   
Nº 207 - Designar a Procuradora da República DANIELE CARDOSO  ESCOBAR, lotada na Procuradoria da 
República no Estado do  Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no  período de 30 de setembro a 
11 de outubro de 2002, no Município de  Bento Gonçalves, junto à Vara da Justiça Federal, haja vista inexistência  de 
Procurador lotado naquela unidade.   
Nº 208 - Designar o Procurador da República MARCELO VEIGA  BECKHAUSEN, lotado na Procuradoria da 
República no Estado  do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no  período de 14 de outubro a 
25 de outubro de 2002, no Município de  Bento Gonçalves, junto à Vara da Justiça Federal, haja vista inexistência  de 
Procurador lotado naquela unidade.   
DOUGLAS FISCHER 
 
13.     PORTARIA N° 366, DE 16 DE SETEMBRO 2002 DO MINISTÉRIO DO TRABLHO E EMPREGO. (DOU 17.09.2002, 

Seção 1, pp. 52-3). Aprova normas para autorizar o saque do FGTS de contas vinculadas, em nome de empregadores, 
individualizadas por empregados na condição de não optante, quando não há indenização a ser paga ou decorrido o prazo 
prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador.  

 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 19, inciso II, da Lei nº 8.036, de 
11.05.90;  
Considerando a necessidade de baixar normas sobre a organização e tramitação dos processos de requerimento de saque 
do FGTS de contas vinculadas, em nome de empregadores, individualizadas por empregados não optantes, quando não 
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há indenização a ser paga ou decorrido o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador, 
resolve:  
Capítulo I  
Da Organização do Processo  
Art. 1° Os processos administrativos de autorização para o saque do saldo de contas vinculadas do FGTS, em nome de 
empregadores, individualizadas por empregado não optante, quando não há indenização a ser paga, ou decorrido o 
prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador, iniciar-se-ão com o requerimento, dirigido ao 
Delegado Regional do Trabalho, protocolizado na sede da Delegacia Regional do Trabalho-DRT ou da sua 
Subdelegacia Regional do Trabalho -SDT, conforme o caso.  
Art. 2° Na organização do processo, o requerimento e documentos que o acompanham serão protocolizados e 
organizados em ordem cronológica, observadas as normas que regulam o processo administrativo.  
Art. 3º O requerimento deve comprovar que o saldo da conta vinculada do requerente, individualizada em relação a 
empregado não optante, pode ser levantado em virtude de:  
I- decurso do prazo da prescrição bienal; ou 
II- não haver indenização a ser paga, pois a extinção do contrato de trabalho decorre de:  
a) pedido de demissão;  
b) aposentadoria, ressalvado o caso de invalidez e aposentadoria compulsória;  
c) falecimento do empregado;  
d) término e rescisão antecipada de contrato de trabalho com prazo determinado;  
e) dispensa por justa causa, ressalvados os contratos com vigência inferior a um ano;  
f) dispensa sem justa causa, em que não há direito à indenização por tempo de serviço;  
g) acordo judicial sem pagamento de indenização; ou  
h) mudança do regime de trabalho, de celetista para estatutário. Capítulo II Do Requerimento de Saque do FGTS  
Art. 4° O requerimento de saque do FGTS deve conter:  
I - órgão ou autoridade administrativa ao qual se dirige;  
II - razão social ou nome do postulante;  
III- endereço completo e telefone;  
IV -CNPJ/CEI;  
V - nome e n° do Banco/Agência e nº/DV da conta corrente;  
VI - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; e  
VII - data e assinatura do requerente ou de seu representante legal, com identificação do signatário.  
Art. 5° O requerimento a que se refere o artigo anterior deve ser acompanhado dos seguintes documentos:  
I - estatuto ou contrato social e alterações, acompanhado de certidão atualizada expedida pela Junta Comercial ou 
Cartório de Registro de Documentos, listando a última alteração estatutária ou contratual e assembléia registrada;  
II- ato de nomeação e posse do representante legal de órgão ou entidade pública;  
III - procuração conferida pelo requerente ou por seu representante legal, constando a identificação completa do 
mandatário e os poderes para requerer a liberação do FGTS, se for o caso;  
IV - ato de delegação de competência do representante de órgão ou entidade da administração pública, para requerer a 
liberação do FGTS, se for o caso;  
V - declaração de responsabilidade pela veracidade das informações e documentos fornecidos, firmado pelo 
representante legal do requerente;  
VI - termo de assunção de responsabilidade por eventual demanda, administrativa ou judicial, de iniciativa do 
empregado ou sucessor acerca do FGTS objeto da liberação, firmado pelo requerente;  
VII - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -TRCT ou outro documento vigente à época do desligamento do 
empregado, devidamente homologado, conforme previsto no art. 477, § 1°, da Consolidação das Leis do Trabalho;  
VIII - Termo de Declaração de opção pelo FGTS, se for o caso;  
IX - certidão atualizada que comprove a inexistência de reclamação trabalhista proposta por empregado cujo nome 
esteja relacionado no pedido de liberação, emitida pela Justiça do Trabalho na jurisdição onde o empregado exerceu 
suas atividades, quando for invocada a prescrição;  
X - relação, emitida em três vias, devidamente datadas e assinadas, contendo razão social, nome fantasia e número do 
CNPJ/CEI do empregador e, em colunas distintas, o número da conta vinculada cujo saque esteja sendo pleiteado, o 
nome dos empregados não optantes em ordem alfabética e numerados, contendo o respectivo número e série da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social - CTPS, número de inscrição no PIS-PASEP, datas de admissão, afastamento, 
nascimento e, ainda, da opção e da retroação, quando houver;  
XI - comprovação de existência da conta vinculada em nome do empregador, individualizada em nome do empregado 
não optante, mediante extrato ou relação atualizada fornecida pela Caixa Econômica Federal;  
XII - no caso de aposentadoria do empregado, documento emitido por órgão oficial de Previdência, que comprove a 
espécie e a data de concessão do beneficio;  
XIII - certidão de óbito, no caso de falecimento do empregado;  
XIV - no caso de rescisão havida em demanda judicial, cópia da decisão transitada em julgado ou do Termo de 
Conciliação devidamente homologado pelo juízo;  
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XV - no caso de mudança do regime de trabalho, de celetista para estatutário, documento legal que comprove a 
mudança; e  
XVI - Certificado de Regularidade de Recolhimento do FGTS -CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF.  
§ 1° A documentação deve ser apresentada no original ou por cópias autenticadas, admitida a autenticação feita pelo 
funcionário responsável pelo recebimento.  
§ 2° A critério da autoridade competente, outros documentos poderão ser exigidos para o saneamento de eventuais 
dúvidas.  
§ 3° Na impossibilidade de apresentação de todos os documentos necessários, caberá à autoridade competente decidir 
pela substituição do documento ausente.  
§ 4° No caso do parágrafo anterior, em se tratando de TRCT ou documento similar vigente à época, o documento 
substituto deve conter elementos que comprovem o motivo do afastamento e a extinção do contrato de trabalho há mais 
de dois anos. 
§ 5° Os dados cadastrais relativos às contas vinculadas do tipo não optante devem ser conferidos e, se for o caso, 
corrigidos junto à Caixa Econômica Federal, por iniciativa do requerente, antes da protocolização do requerimento na 
DRT ou na SDT. Capítulo III Do Processo Seção I Da Instrução e Análise  
Art. 6° Após protocolizado o requerimento, o Setor/Núcleo do FGTS tomará as providências administrativas 
necessárias à organização e ao andamento do processo, cabendo-lhe:  
I - receber os processos protocolizados, adotando os procedimentos de autuação e juntada dos documentos 
apresentados, e, a seguir, distribuí-los para análise;  
II - verificar se existe Notificação para o Depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - NDFG, ou outro 
documento de levantamento de débito que a substitua, lavrada em desfavor do requerente e ainda em tramitação na 
DRT e, em caso positivo, anexar ao processo cópia do documento de infração;  
III - comunicar ao setor competente da DRT, para que ocorra a implementação da ação fiscal, quando existir indício de 
débito para com o FGTS, verificado em pesquisa realizada nos sistemas disponíveis;  
IV - analisar os documentos autuados no processo, bem como as alegações do requerente, emitindo parecer que servirá 
de fundamentação para a decisão a ser proferida  
V - encaminhar o processo à autoridade competente, para decisão;  
VI - enviar ao requerente comunicação e cópia da decisão, bem como da Autorização de Saque, se for o caso; e  
VII - havendo deferimento do pedido, encaminhar à Caixa Econômica Federal uma via da Autorização de Saque, bem 
como cópias do requerimento, da decisão, da relação de contas vinculadas e, quando houver, da NDFG ou outro 
documento de levantamento de débito do FGTS que a substitua, em trâmite administrativo.  
Art. 7° Cabe às SDT a autuação e o encaminhamento dos requerimentos, bem como dos demais documentos nela 
protocolizados, ao Setor/Núcleo do FGTS da DRT a que se vinculam, para análise e decisão do pedido.  
Art. 8º O Delegado Regional do Trabalho determinará de oficio ou a requerimento do interessado a realização de 
diligências que se revelarem necessárias à apuração dos fatos.  
Seção II  
Da Decisão  
Art. 9º A decisão do processo compete:  
I - aos Delegados Regionais do Trabalho, em primeira instância, e  
II - ao Diretor do Departamento de Fiscalização, em segunda instância.  
Art. 10 A decisão será motivada, evitando-se o uso de expressões vagas, códigos ou siglas, podendo ser:  
I - pelo deferimento total;  
II - pelo deferimento parcial, seja em relação ao número de contas ou em relação ao período abrangido; ou  
III- pelo indeferimento.  
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 
§ 2º A autoridade deve encaminhar cópia da decisão de primeira instância ao Departamento de Fiscalização do 
Trabalho, quando for contrária à manifestação da área técnica  
Capítulo IV  
Da Ciência  
Art. 11. O requerente será notificado, por escrito, do inteiro teor das decisões, mantendo-se cópia no processo, podendo 
a ciência ser dada:  
I - pessoalmente;  
II - por via postal, telegráfica ou outro meio de telecomunicação escrita, com prova de recebimento; ou  
III - por edital, publicado no DOU, caso não seja possível a notificação na forma prevista nos incisos anteriores.  
Art. 12. Considera-se feita a notificação:  
I - pessoalmente, na data da ciência;  
II - por via postal, telegráfica, ou outro meio de telecomunicação escrita, na data do recebimento ou da juntada do 
comprovante no processo, quando não for possível a constatação da data do recebimento; ou  
III- por edital, dez dias após sua publicação.  
Capítulo  
V Do Recurso  
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Art. 13. Da decisão caberá recurso ao Diretor do Departamento de Fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias, contado a 
partir da notificação, no caso do requerente, ou da divulgação oficial da decisão recorrida, no caso de terceiros que não 
sejam parte no processo.  
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.  
Capítulo VI  
Da Autorização de Saque  
Art. 14. Na autorização para liberação do saque, constará relação com os dados dos empregados e das contas vinculadas 
do tipo não optante.  
Parágrafo único. A autorização de saque será válida apenas para as contas vinculadas cujos dados cadastrais estejam 
devidamente conferidos e, se for o caso, corrigidos junto à Caixa Econômica Federal. 
Capítulo VII  
Das Disposições Finais  
Art. 15. Cada DRT somente analisará pedidos relativos a contas vinculadas, individualizadas por empregados em sua 
área de atuação.  
Parágrafo único. Quando as contas vinculadas forem descentralizadas, somente serão analisadas aquelas relativas aos 
empregados que trabalharam em estabelecimentos da respectiva Unidade da Federação onde o pedido foi protocolizado. 
Art. 16. A Secretaria de Inspeção do Trabalho baixará norma fixando modelos de declarações e de requerimento 
padronizados a serem utilizados na instrução do processo.  
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 18. Fica revogada a Portaria nº 484, de 29 de junho de 2001.  
PAULO JOBIM FILHO  
(Of. El. nº GM/226) 
 
14. PORTARIA Nº 1, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. (DOU 18.09.2002, 

Seção 1, p. 85). 
 
O Procurador do Trabalho que subscreve a presente, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o que consta da Representação nº 0313/2002, autuada a partir de procedimento preparatório 
encaminhado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, dando conta de que a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - Infraero impede que os empregados de empresas terceirizadas ajuizem ação contra ela, 
apesar de responder subsidiariamente, sob pena de não conseguirem emprego nas várias empresas terceirizadas que 
prestam serviços à Infraero; 
CONSIDERANDO que as situações denunciadas, em princípio, configuram infringência à ordem jurídico-trabalhista e 
aos direitos coletivos dos trabalhadores; 
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público do Trabalho promover a defesa da ordem jurídica, dos interesses 
sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos afetos à área trabalhista, com respaldo nos artigos 127 e 129, 
incisos II e III, da Constituição Federal, artigo 84, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, artigo 8º, da Lei nº 7347/85; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, de nº 0313/2002, em face da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco "A", n° 58, 
adotando, desde logo, as seguintes providências: 
a) remeter cópia desta Portaria ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região para ciência; 
b) nomear a Analista Processual desta Regional, Sra. Jania Reffatti, Matrícula nº 6002134-9, para funcionar como 
Secretária do presente Inquérito. 
SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 
 
15. PORTARIA Nº 367, DE 18 DE SETEMBRO DE 2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 

19.09.2002, Seção 1, p.136) 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, 
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, 
considerando o direito ao livre acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direito lesado ou sob ameaça, conforme o art. 
5º, XXXV, da Constituição Federal; 
considerando o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, conforme o art. 5º, XIII, da 
Constituição Federal; 
considerando ainda a competência das Delegacias Regionais do Trabalho - DRT`s para fiscalizar e combater práticas 
discriminatórias no emprego e na ocupação, 
resolve: 
Art. 1º Toda denúncia formalmente dirigida ao Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente por meio da 
Ouvidoria/MTE, dos Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação e da página do 
Ministério na internet, referente à ocorrência de prática discriminatória por parte de empresa que recuse a contratação 
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de empregado que tenha ingressado com ação judicial trabalhista, será encaminhada à chefia de fiscalização da 
respectiva Delegacia Regional do Trabalho para apuração. 
Art. 2º À denúncia recebida nos termos do art. 1º será conferida natureza prioritária no âmbito das ações de fiscalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
(Of. El. nº GM/230) 
 
16. PORTARIA Nº 365, DE 12 DE SETEMBRO DE 2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. (DOU 

20.09.2002, Seção 1, p.108). 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inciso II, da Constituição Federal, e considerando o disposto nas Convenções 138 e 182 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, ambas ratificadas pelo Brasil, resolve: 
Art. 1º Instituir, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil - CONAETI, com as seguintes atribuições: 
I - elaborar propostas para a regulamentação das Convenções 138 e 182 da OIT; 
II - verificar a conformidade das referidas Convenções com outros diplomas legais vigentes, visando às adequações 
legislativas porventura necessárias; 
III - elaborar proposta de um Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil; 
IV - propor mecanismos para o monitoramento da aplicação da Convenção 182; 
V - acompanhar a implementação das medidas adotadas para a aplicação dos dispositivos das Convenções 138 e 182 no 
Brasil. 
Art. 2º A CONAETI será composta por dois representantes de cada um dos órgãos ou entidades elencados a seguir, 
sendo um membro titular e um suplente: 
I - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
II - Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS; 
III - Ministério da Justiça - MJ; 
IV - Ministério da Educação - MEC. 
V - Ministério da Saúde - MS; 
VI - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA; 
VII - Confederação Nacional da Indústria - CNI; 
VIII - Confederação Nacional do Comércio - CNC; 
IX - Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF; 
X - Confederação Nacional do Transporte - CNT; 
XI - Central Única dos Trabalhadores - CUT; 
XII - Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT; 
XIII - Força Sindical - FS; 
XIV - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; 
XV - Social Democracia Sindical - SDS; 
XVI - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA; 
XVII - Ministério Público do Trabalho - MPT; 
XVIII - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI. 
§ 1º Os representantes indicados por cada órgão ou entidade serão designados em ato a ser expedido pelo Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego. 
§ 2º O prazo para o recebimento das indicações dos membros é de quinze dias, a contar da data de publicação desta 
Portaria. 
§ 3º A coordenação da CONAETI será exercida pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 4º A CONAETI, sempre que julgar necessário, poderá convidar representantes de outros órgãos ou entidades para 
participar de suas reuniões, na condição de colaboradores. 
§ 5º A designação para a CONAETI não dará ensejo à percepção de remuneração pelos seus integrantes. 
§ 6º As despesas referentes à participação dos membros nas atividades da CONAETI correrão por conta do órgão ou 
entidade que eles representam. 
Art. 3º O Ministério do Trabalho e Emprego assegurará o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento 
da CONAETI. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
17. PORTARIA  TRT4 Nº 3.915, DE 17 DE SETEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 23.09.2002,p. 143) 
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, tendo em vista o que consta no Expediente TRT 4ª Adm. nº 1.619-1/1, e nos termos da Instrução 
Normativa nº 05, de 23.11.2000, do Tribunal Superior do Trabalho 
R E S O L V E  
PROVER, a partir de 23.09.2002, a Dra. DÉBORAH MADRUGA COSTA, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 
deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, em vaga decorrente de permuta com o Dr. LUZIVALDO LUIZ 
FERREIRA, para idêntico cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/PR.  
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  
Juíza- Presidente. 
 
18. PORTARIA  TRT4 Nº 3.971, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002. (DOJ-RS 30.09.2002, P. 52). Dispõe sobre a concessão de 

prêmios aos servidores ativos do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região. 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  considerando  as disposições do art. 237, inciso II, da Lei nº 8112/90, resolve: 
Art. 1º Fica instituída premiação aos servidores ativos, como reconhecimento pelos serviços prestados ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º A premiação, a que se refere o artigo anterior, constitui-se da entrega ao servidor de distintivo por tempo de 
serviço. 
Art. 3º O distintivo será entregue pelo Presidente do Tribunal ao servidor ativo que completar 10, 20 e 30 anos de 
efetivo serviço prestado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 4º O distintivo terá a seguinte caracterização estabelecida consoante o tempo de serviço: 
I – 10 anos – botão de lapela, na cor bronze; 
II – 20 anos – botão de lapela, na cor prata ; 
III – 30 anos – botão de lapela, na cor ouro ; 
Art. 5º A solenidade de premiação ocorrerá, anualmente, por ocasião da data consagrada ao servidor público – 28 de 
outubro, de conformidade com o art. 236, da Lei nº 8112/90. 
Art. 6º Não fará jus à premiação o servidor que: 
I -  tenha registrado falta não justificada nos últimos cinco anos; 
II - tenha obtido pontuação abaixo do mínimo de aprovação em alguma das avaliações de desempenho, referente aos 
últimos cinco anos; 
III - tenha incorrido em sanções disciplinares, observado o disposto no art.   131, da Lei nº 8112/90. 
Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Presidente 
 

O R D E N S  DE  S E R V I Ç O  

 
19. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3, DE 9 DE SETEMBRO DE 2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. (DOU 

10.09.2002, Seção 1, p.175). Estabelece procedimentos para processamento dos autos de infração relativos a segurança e 
saúde do trabalhador em fase recursal. 

 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no exercício da competência prevista no art. 1º, inciso XIV da 
Portaria nº 766, de 11 de outubro de 2000 e, considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos adotados para 
tramitação dos autos de infração em fase recursal, nesta Secretaria, resolve: 
Art. 1º Os autos de infração capitulados em dispositivos legais relativos à segurança e saúde do trabalhador, remetidos à 
Secretaria de Inspeção de Trabalho - SIT para apreciação de recursos, serão processados de acordo com o disposto nesta 
ordem de serviço. 
Art. 2º Os autos recebidos no protocolo da SIT serão encaminhados à Coordenação-Geral de Normatização e Análise de 
Recursos do Departamento de Fiscalização do Trabalho - CGNAR/DEFIT 
Art. 3º A CGNAR/DEFIT exercerá a supervisão técnico-processual dos autos, cabendo-lhe praticar os atos ordinatórios 
e proferir as decisões interlocutórias necessários à instrução do processo para decisão final, especialmente: 
I - estabelecer calendário e organizar mutirões de análise de processos; 
II - orientar os analistas quanto aos aspectos legais aplicáveis ao regular andamento processual; 
III - determinar diligências com a finalidade de instrução dos processos; 
IV - elaborar minuta de decisão final; e 
V - proceder à publicação das decisões finais no Diário Oficial da União. 
Art. 4º Encerrada a instrução, a CGNAR/DEFIT encaminhará os autos, acompanhados da proposta de decisão, à 
Coordenação-Geral de Normatização e Análise de Recursos do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - 
CGNAR/DSST para decisão final. 
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Art. 5º O Coordenador-Geral de Normatização e Análise de Recursos decidirá e devolverá os processos a 
CGNAR/DEFIT para as providências finais. 
Parágrafo Único. Em caso de discordância em relação à proposta de decisão, o Coordenador-Geral da CGNAR/DSST 
lançará novos fundamentos e proferirá a decisão que considerar cabível. 
Art. 6º O exercício dessa atribuição adicional será realizada mediante a alocação, na CGNAR/DEFIT, dos recursos 
humanos e materiais necessários. 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
 

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

 
20. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 81 DO INSS, DE 30 DE AGOSTO DE 2002. Altera a Instrução Normativa INSS/DC Nº 

069, de 10 de maio de 2002. (DOU 03.09.2002, Seção  1, p. 40). 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.212, de 24/07/1991; 
Lei nº 8.213, de 24/07/1991; 
Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e 
Portaria MPAS Nº 3.464, de 27/09/2001. 
A DIRETORA-PRESIDENTE do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso IV, artigo 87 da Portaria MPAS Nº 3.464, de 27 de setembro de 2001, 
Considerando as alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 80, de 27 de agosto de 2002; 
Considerando a necessidade de adequação dos sistemas e procedimentos atuais às novas determinações, resolve: 
Art. 1o Alterar a redação do art. 130 da Instrução Normativa INSS/DC Nº. 069, de 10 de maio de 2002, que passa a ser 
a seguinte: 
"Art. 130. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de outubro de 2002". 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JUDITH IZABEL IZÉ VAZ 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
21. RESOLUÇÃO Nº 275 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 30 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 03.09.2002, Seção 

1, p. 283). Prorroga a limitação da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis de que trata o art. 1º da Lei nº 
10.259, de 12 de julho de 2001. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
decidido na sessão de 28 de junho de 2002 e o disposto no art. 23 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve: 
Art. 1º Prorrogar, até o dia 30 de abril de 2003, a limitação da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis 
constante da Resolução nº 252, de 18 de dezembro de 2001. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro NILSON NAVES 
 
22. RESOLUÇÃO Nº 101 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 3 DE SETEMBRO DE 

2002 (DOU 04.09.2002, Seção 1, p. 31). Alteração nos procedimentos operacionais das atividades médico-periciais. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : 
Decreto n° 3.668, de 22 de novembro de 2000; 
Portaria n° 3464, de 27 de setembro de de 2001 , e alterações posteriores; 
Portaria n° 584, de 31 de janeiro de 2000. 
A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da competência 
que lhe foi conferida pelo inciso III, do art. 7º, do Regimento Interno do INSS, aprovado pela Portaria n° 3.464, de 27 
de setembro de 2001. 
Considerando a necessidade de adequação às atividades médico-periciais, bem como a modernização de procedimentos 
operacionais da área de benefícios por incapacidade (perícia médica, reabilitação profissional e administração de 
credenciados), resolve: 
Art. 1° Extinguir a homologação dos exames médico-periciais, inclusive aqueles realizados por médicos credenciados. 
Art. 2° Autorizar a conclusão em caráter decisório (DCB e DCI) pela área médico-pericial, inclusive o médico 
credenciado, responsável pela execução do exame médico-pericial. 
Parágrafo único. Quando realizado por médico credenciado, fica assegurada a prerrogativa de revisão do laudo por 
servidor da área médica, pertencente ao Quadro Permanente do INSS, mediante a realização de nova perícia médica, 
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verificada em supervisão ordinária ou extraordinária, em revisões previstas na legislação, bem como nos casos de 
recursos interpostos por segurados/beneficiários. 
Art. 3º Determinar que, por meio de atos normativos próprios, a Diretoria de Benefícios estabeleça o quantitativo e as 
atividades a serem desenvolvidas pelo profissional da área médica, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do 
INSS, observando a carga horária prevista em lei, bem como a especificidade do trabalho médico-pericial e a 
singularidade de cada Órgão e Unidade descentralizada (GBENIN e APS/UAA). 
Art. 4º Estabelecer que o exame médico-pericial, para fins de instrução de recursos às JR/TJ/CRPS, seja computado 
como 01 (um) exame para a carga diária de trabalho médico. 
Art. 5º Determinar aos Chefes dos Serviços/Seções de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade das Gerências-
Executivas ou por servidores da área médica delegados por aqueles, pertencentes ao Quadro Permanente do INSS, com 
lotação e exercício em sua área de abrangência, a análise das sugestões de Limites Indefinidos - LI, de enquadramento 
de Auxílio-Acidente, de majoração de 25% às Aposentadorias por Invalidez, a análise dos laudos de Aposentadoria 
Especial, transformação de espécie de benefícios, retroação da DII por período superior a 30 dias, pensão para maior 
inválido, conclusão dos laudos de exames médicos-periciais realizados por médicos de empresas conveniadas, bem 
como a supervisão, por amostragem, dos exames médicos-periciais realizados por credenciados. 
Art. 6º Determinar que os médicos pertencentes ao Quadro com jornada dupla de trabalho, bem como aqueles com 
duplo vínculo empregatício, preferencialmente, cumpram cada jornada em locais diferentes e exerçam atividades 
diversificadas em cada uma delas. 
Art. 7º Determinar que os profissionais da área médico-pericial, pertencentes ao Quadro Permanente de pessoal do 
INSS e lotados no GBENIN, exerçam suas funções tanto nas Unidades de Atendimento, quanto no GBENIN, realizando 
as atividades especializadas de perícia médica, para fins da concessão desses benefícios. 
Art. 8º Extinguir o Pedido de Reconsideração - PR, fase 01, garantindo ao segurado o direito, em caso de 
inconformismo, de interpor recurso às JR/CRPS, cabendo, nestes casos, avaliação médico-pericial por Junta Médica. 
Art. 9º Ficam revogadas a ORDEM DE SERVIÇO Nº INPS/SSP-062-5, de 23 de agosto de 1984, a 
RESOLUÇÃO/INSS/DC Nº 17, de 28 de fevereiro de 2000 e a RESOLUÇÃO/INSS/DC Nº 60, de 06 de setembro de 
2001. 
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
JUDITH IZABEL IZÊ VAZ 
Diretora-Presidente 
VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
Diretor de Arrecadação 
ROBERTO LUIZ LOPES 
Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 
SÉRGIO AUGUSTO CORREA DE FARIA 
Diretor de Recursos Humanos 
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 
HÉLDER ADENIAS DE SOUZA 
Procurador-Geral 
 
23. RESOLUÇÃO Nº 273 DE 27 DE AGOSTO DE 2002  DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (DJU 06.09.2002, Seção 

1, pp.478-9). Dispõe sobre o processamento, no Conselho da Justiça Federal, do incidente de uniformização da 
jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.  

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2002160223, em sessão de 02 de agosto de 2002, e  
CONSIDERANDO que a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, em seus arts. 14 e 15, trata do pedido de uniformização 
sobre interpretação da lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 
por Turmas Recursais,  
RESOLVE:  
CAPÍTULO I  
Disposições Gerais  
Art. 1º O pedido fundado em divergência entre decisões de Turmas de diferentes regiões ou constituído em 
contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal será julgado por Turma de Uniformização, 
integrada por juízes de Turmas Recursais, dois de cada Região, escolhidos pelo respectivo Tribunal Regional Federal 
com mandato de 01 (um ano), sob a presidência do Coordenador-Geral da Justiça Federal.  
Art. 2º A Turma de Uniformização realizará reuniões em datas e horários previamente designados, na Coordenadoria-
Geral, sede do Conselho da Justiça Federal, na Capital Federal, mediante convocação do seu Presidente.  
Art. 3º O pedido fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões ou em contrariedade 
a súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal será, nos próprios autos, dirigido ao Presidente da Turma 
Recursal que proferiu a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da decisão recorrida, com cópia dos 
julgados divergentes e análise precisa do pedido.  
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§ 1º Recebida e protocolada a petição pela secretaria da Turma Recursal, será intimado o requerido, abrindo-se-lhe vista 
para apresentar contra-razões no prazo de 10 (dez) dias.  
§.2º Findo esse prazo, após a conferência, juntada das contra-razões ou certificada sua ausência, serão os autos 
conclusos ao Presidente da Turma Recursal para admissão, ou não, do pedido de uniformização, obstando a remessa no 
caso de intempestividade.  
Art. 4º Os autos serão encaminhados por meio de malote ao Coordenador- Geral da Justiça Federal, que procederá a 
distribuição eletrônica entre os integrantes da Turma.  
Art. 5º Até que seja implantado o programa de informática próprio, a distribuição será feita manualmente por sorteio em 
ato público.  
Parágrafo único. Em caso de impedimento do relator, será renovado o sorteio, compensando-se a distribuição.  
Art. 6º Reconhecida a divergência, se necessário, o relator encaminhará os autos ao Ministério Público Federal para 
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.  
§ 1º Devolvido o processo, será lançado aos autos o respectivo relatório, sendo comunicado ao Secretário da Turma de 
Uniformização para incluir em pauta de julgamento.  
§ 2º Não haverá impedimento do julgamento do pedido de uniformização, caso o Ministério Público Federal, no prazo 
de cinco dias, não apresente manifestação nos autos.  
§ 3º Serão expedidas cópias do relatório e dos acórdãos divergentes, sendo as mesmas distribuídas entre os membros da 
Turma de Uniformização, podendo ser enviadas por e-mail.  
§ 4º Os processos serão julgados depois de incluídos na pauta, observado o período mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento, sendo certificado nos autos.  
§ 5º Em lugar de acesso público no Conselho da Justiça Federal, será afixada a pauta de julgamento.  
§ 6º Os advogados serão intimados da pauta mediante publicação no órgão oficial.  
Art. 7º As sessões de julgamento dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência realizar-se-ão com a participação 
mínima de dois terços de seus membros, excluído o Presidente.  
§ 1º No julgamento, o Presidente tomará os votos do relator e dos juízes que lhe seguirem, na ordem de antigüidade 
decrescente, considerando o tempo na magistratura.  
§ 2º Em relação aos magistrados domiciliados em cidades diferentes, as sessões poderão ser realizadas, sempre que 
possível, utilizando-se via eletrônica.  
Art. 8º Na hipótese de os votos se dividirem entre mais de duas interpretações, nenhuma delas atingindo a maioria 
absoluta dos membros que integram o órgão julgador, proceder-se-á, na primeira sessão seguinte, à segunda votação, 
restrita à escolha de uma entre as duas interpretações anteriormente mais votadas.  
§ 1º O Presidente, em qualquer caso, somente proferirá voto de desempate.  
§ 2º No julgamento, o pedido de vista não impede que votem os componentes da Turma que se tenham por habilitados a 
fazê-lo, e o Juiz que o formular apresentará o feito na primeira sessão seguinte.  
§ 3º Encerrada a votação, o Presidente proclamará o resultado do julgamento. Vencido o Relator, o acórdão será lavrado 
pelo juiz autor do primeiro voto vencedor.  
Art. 9º Proferido o julgamento, em decisão tomada pela maioria absoluta dos membros que integram o órgão julgador, o 
relator deverá redigir o projeto de súmula, submetendo-o à aprovação da Turma de Uniformização na mesma sessão ou 
na primeira sessão ordinária seguinte.  
§ 1º As decisões serão imediatamente encaminhadas aos órgãos que proferiram os julgamentos objetos dos pedidos de 
uniformização e divulgadas entre os juízes federais dos juizados especiais.  
§ 2º As partes serão intimadas da decisão por ARMP (aviso de recebimento em mão própria) quando não proferida esta 
na audiência em que estiver presente seu representante.  
Art. 10. Não haverá revisão nos processos submetidos à Turma de Uniformização.  
Art. 11. O servidor designado para secretariar as sessões será responsável pela lavratura da ata de julgamento. Art. 12. 
As fitas magnéticas, aferida a qualidade da gravação, assim que terminada a sessão, serão identificadas e conservadas 
em local adequado, e apagadas, para posterior reutilização, depois do trânsito em julgado. A requerimento, poderá ser 
fornecida cópia da gravação, às expensas das partes.  
Art. 13. Após a publicação, será providenciado o lançamento da súmula e do acórdão em registro eletrônico de dados, 
observando-se a ordem numérica da apresentação, tendo por base palavra ou expressão designativa do tema do 
julgamento.  
Parágrafo único. O acórdão publicado será anotado nos assentamentos (Boletim) do Conselho da Justiça Federal sob o 
título “Uniformização de Jurisprudência”.  
Art. 14. Caberão Embargos de Declaração quando, na súmula ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. 
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.  
Art. 15. Se for interposto recurso extraordinário ou manifestação ao Superior Tribunal em qualquer processo que tenha 
sido julgado pela Turma de Uniformização, a Coordenadoria de Apoio Judiciário será comunicada para que se faça o 
registro eletrônico dos dados.  
Parágrafo único. A decisão proferida no recurso extraordinário e na manifestação apresentada ao Superior Tribunal será 
anotada na forma acima, arquivando-se os respectivos registros.  
Art. 16. São atribuições do Presidente da Turma de Uniformização:  
I - distribuir os Incidentes de Uniformização;  
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II - convocar as sessões e publicar a pauta;  
III - comunicar as decisões da Turma aos órgãos que proferiram os julgamentos indicados nos pedidos de uniformização 
e divulgá-los entre os juízes federais do sistema dos juizados especiais;  
IV - designar um servidor do Conselho da Justiça Federal para secretariar a turma;  
V - manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias, podendo determinar a retirada da sala de quem 
se portar de modo inconveniente;  
VI - proclamar o resultado do julgamento;  
VII - mandar expedir e subscrever ofícios, mandados, etc., zelando pelo cumprimento das decisões tomadas pelo órgão 
julgador;  
VIII - apresentar ao Presidente do Conselho da Justiça Federal, no mês de dezembro de cada ano, sucinto relatório anual 
e estatística das atividades da Turma de Uniformização, bem como encaminhar, até o décimo dia de cada mês, uma 
cópia do relatório estatístico;  
IX - velar pela exatidão e regularidade das publicações do quadro estatístico mensal dos feitos;  
X - havendo motivo relevante, suspender total ou parcialmente as atividades da Turma;  
XI - orientar a Coordenadoria de feitos no pertinente aos atos praticados nos processos em andamento na Turma;  
XII - resolver as dúvidas resultantes da distribuição ou do encaminhamento dos processos.  
Art. 17. São atribuições do Relator:  
I - ordenar e dirigir o processo;  
II - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e instrução do processo; 
III - submeter à Turma de Uniformização questões de ordem necessárias ao bom andamento do processo;  
IV - quando exigido em lei, lançar relatório nos autos contendo exposição sucinta da matéria controvertida e 
determinando a inclusão em pauta do processo, ou levando-o em mesa para julgamento;  
V - determinar a audiência do Ministério Público Federal, quando obrigatória a sua intervenção.  
VI - negar seguimento ao pedido de uniformização se houver perda de objeto ou se não justificar mais seu 
processamento, em vista da questão já ter sido julgada pela Turma de Uniformização.  
CAPÍTULO II  
Das Sessões  
Art. 18. O Presidente da Sessão terá assento na parte central da mesa e os juízes sentar-se-ão à direita e à esquerda, em 
ordem decrescente de antigüidade. O representante do Ministério Público Federal, se necessária sua presença, sentar-se-
á à direita do Presidente e o Secretário à esquerda.  
Art. 19. Nas sessões de julgamento será observada a seguinte ordem:  
I - verificação do número de juízes presentes;  
II - leitura da ata da sessão anterior, cuja aprovação será acolhida até o final da sessão seguinte;  
III - julgamento dos processos.  
Parágrafo único - A sessão não será realizada se o quorum não se completar até 20 (vinte) minutos após a hora 
designada, lavrando-se termo que mencionará os juízes presentes e os que justificadamente não compareceram.  
Art. 20. Os trabalhos poderão ser prorrogados sempre que necessário para o término de julgamento já iniciado ou por 
deliberação da maioria dos juízes presentes.  
Art. 21. As sessões e votações serão públicas, proclamando-se o resultado.  
Art. 22. A ordem de proferimento dos votos, na sessão, seguirá o critério decrescente de antigüidade, a partir do Relator. 
Art. 23. Qualquer integrante da Turma de Uniformização poderá pedir vista dos autos, prosseguindo o julgamento na 
mesma sessão ou na seguinte.  
Art. 24. Após a proclamação do resultado do julgamento pelo Pre-sidente, nenhum juiz poderá modificar o seu voto. 
CAPÍTULO III  
Da Súmula  
Art. 25. A jurisprudência firmada pela Turma de Uniformização será compendiada em súmula.  
§ 1º Será objeto de súmula o julgamento tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram a Turma de 
Uniformização.  
§ 2º Poderão ser inscritos em súmula os enunciados correspondentes às decisões firmadas pela unanimidade dos 
membros componentes da Turma de Uniformização ou, por maioria absoluta, quando proferida em dois julgamentos. 
Art. 26. Os enunciados da súmula, seus adendos e emendas, datados e numerados em séries separadas e contínuas, serão 
publicados três vezes no Diário da Justiça, em datas próximas, e nos Boletins do Conselho da Justiça Federal, dos 
Tribunais Regionais Federais e das Seções Judiciárias. Parágrafo único. As edições ulteriores da súmula incluirão os 
adendos e as emendas.  
Art. 27. A citação da súmula pelo número correspondente dispensará, perante a Turma de Uniformização, a referência a 
outros julgados no mesmo sentido.  
Art. 28. Os enunciados da súmula prevalecem, podendo ocorrer alteração ou cancelamento mediante deliberação pela 
Turma de Uniformização, observando-se o voto da maioria absoluta de seus membros, incluindo o proferido pelo 
Coordenador-Geral da Justiça Federal.  
§ 1º Qualquer dos juízes integrantes de Turmas Recursais poderá propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência 
compendiada em súmula, procedendo-se ao sobrestamento do processo, se necessário.  
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§ 2º Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os números dos enunciados 
que a Turma de Uniformização cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos números de série. 
CAPÍTULO IV  
Da Divulgação da Jurisprudência da Turma de Uniformização  
Art. 29. A jurisprudência da Turma de Uniformização será divulgada pelas seguintes publicações:  
I - Diário da Justiça;  
II - Ementário da jurisprudência da Turma de Uniformização, no Boletim do Conselho da Justiça Federal, Tribunais 
Regionais Federais e nas Seções Judiciárias, veiculado por meio convencional ou eletrônico;  
III - Revista dos Tribunais Regionais Federais;  
IV - Repositórios autorizados.  
Art. 30. Serão publicadas no Diário da Justiça as ementas de todas as decisões proferidas pela Turma de Uniformização. 
§ 1º São repositórios autorizados às publicações das entidades oficiais ou particulares habilitadas na forma desta 
Resolução.  
§ 2º Aos órgãos de divulgação em matéria jurídica que forem autorizados como repositórios da jurisprudência da Turma 
de Uniformização serão fornecidas cópias das decisões do Colegiado.  
Art. 31. Para a habilitação prevista no parágrafo primeiro do artigo anterior, o representante ou o editor responsável pela 
publicação solicitará inscrição por escrito ao Coordenador-Geral da Justiça Federal, com os seguintes elementos:  
I - denominação, sede e endereço da pessoa jurídica que editará o repositório da jurisprudência da Turma de 
Uniformização;  
II - nome de seu diretor ou responsável;  
III - um exemplar de três números antecedentes ao mês do pedido de inscrição, dispensáveis no caso de a Biblioteca do 
Conselho da Justiça Federal já os possuir;  
IV - compromisso de as decisões selecionadas para publicação corresponderem, na íntegra, às cópias fornecidas, 
gratuitamente, pelo Conselho da Justiça Federal, autorizada a supressão do nome das partes e de seus advogados. 
CAPÍTULO V  
Da Restauração e Outros Procedimentos  
Art. 32. O pedido de reconstituição de autos será apresentado ao Coordenador-Geral da Justiça Federal e distribuído, 
sempre que possível, ao Relator que neles tiver funcionado ou a seu substituto, fazendo-se o processo de restauração na 
forma da legislação processual em vigor.  
Art. 33. O Relator determinará as diligências necessárias, solicitando informações e cópias autênticas, se for o caso, a 
outros juízes e Turmas Recursais.  
Art. 34. Quem tiver dado causa à perda ou extravio responderá pelas despesas da reconstituição, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou penal em que incorrer.  
Art. 35. Julgada a restauração, o processo seguirá seus termos. Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, nestes o 
feito prosseguirá, sendo a eles apensados os autos da restauração.  
Art. 36. Proceder-se-á a distribuição e a redistribuição dos incidentes de uniformização mediante sorteio pelo sistema 
eletrônico de processamento de dados. Parágrafo único. No capeamento dos autos deverá constar sempre a identificação 
das Turmas Recursais que proferiram decisões divergentes, nomes das partes e dos advogados.  
Art. 37. A vista às partes transcorre na Coordenadoria de feitos, podendo o advogado retirar os autos nos casos previstos 
em lei, mediante recibo.  
§ 1º Os advogados constituídos após a remessa do processo ao Conselho da Justiça Federal poderão, a requerimento, ter 
vista dos autos na oportunidade e pelo prazo que o relator estabelecer.  
§ 2º O relator indeferirá o pedido, se houver justo motivo, fundamentando suas decisões.  
Art. 38. As pautas de julgamento dos incidentes de uniformização deverão ser divulgadas entre os membros das Turmas 
de Uniformização, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis.  
Art. 39. Os advogados das partes presentes na sessão de julgamento poderão inscrever-se para produzir sustentação oral, 
por quinze minutos.  
Art. 40. O secretário da sessão fará constar em ata o que nela ocorrer.  
Art. 41. Nas causas de que trata a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, não haverá rescisória de seus julgados. 
CAPÍTULO VI  
Disposições Finais  
Art. 42. Os autos serão registrados no protocolo da Coordenadoria de feitos processuais no mesmo dia do recebimento. 
Art. 43. O preparo nos pedidos de Uniformização fica, por ora, dispensado até que sejam procedidas adaptações à Lei 
dos Juizados Especiais Federais e na legislação de custas da Justiça Federal.  
Art. 44. O Coordenador-Geral da Justiça Federal adotará as medidas necessárias ao funcionamento da Turma de 
Uniformização.  
Art. 45. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 46. Revoga-se a Resolução nº 251, de 18 de dezembro de 2001.  
Ministro NILSON NAVES  
Presidente 
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24. RESOLUÇÃO Nº 275 DE 30 DE AGOSTO DE 2002 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (DJU 06.09.2002, Seção 
1, p.479). Prorroga a limitação da competência dos  Juizados Especiais Federais Cíveis de que  trata o art. 1º da Lei nº 
10.259, de 12 de  julho de 2001.   

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso  de suas atribuições legais, tendo em vista o 
decidido na sessão de 28  de junho de 2002 e o disposto no art. 23 da Lei nº 10.259, de 12 de  julho de 2001, 
RESOLVE:   
Art. 1º Prorrogar, até o dia 30 de abril de 2003, a limitação da  competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis 
constante da  
Art.  2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   
Ministro NILSON NAVES   
Presidente   
 
25. RESOLUÇÃO Nº 5, DE 12 DE SETEMBRO DE 2002 DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 

PIS-PASEP. (DOU 16.09.2002, Seção 1, p.15). 
 
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 10 do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e com fundamento na Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001, resolve: 
I - Autorizar a liberação do saldo das contas do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PASEP ao titular quando ele próprio ou qualquer de seus dependentes for portador do 
vírus HIV. 
II - Serão documentos hábeis para comprovar a situação de que trata o inciso anterior laudos periciais fornecidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por outros institutos oficiais de assistência e previdência ou por serviços de 
assistência médica mantidos pelos empregadores. 
III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
IV - Fica revogada a Resolução PIS-PASEP nº 2, de 17 de dezembro de 1992. 
ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
 
26. RESOLUÇÃO Nº 6, DE 12 DE SETEMBRO DE 2002 DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 

PIS-PASEP. (DOU 16.09.2002, Seção 1, p.15). 
 
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 10 do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e com fundamento na Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001, resolve: 
I - Autorizar a liberação do saldo das contas do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PASEP aos participantes que tenha idade igual ou superior a setenta anos. 
II - A comprovação da idade de que trata o inciso anterior, far-se-á mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
a) certidão de nascimento; 
b) certidão de casamento; 
c) certificado de reservista; 
d) carteira de identidade; 
e) carteira de trabalho e previdência social; e 
f) certidão de inscrição eleitoral. 
III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
 
27. RESOLUÇÃO Nº 301, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO 

AO TRABALHADOR. (DOU 17.09.2002, Seção 1, p. 53). Estabelece critérios para a concessão de financiamentos com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelas Instituições Financeiras de Crédito para profissionais 
liberais e recém-formados.  

 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XVII do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: Art. 1º Os profissionais liberais e recém-
formados, quando da concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, deverão 
apresentar às Instituições Financeiras Declaração de Regularidade do Contribuinte Individual perante a Previdência 
Social, a ser requerida nas unidades do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou mediante certidão extraída da 
página www.previdenciasocial.gov.br do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, na Internet. Art. 2º 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO  
Presidente do Conselho  
(Of. El. nº 37/DES) 
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28. RESOLUÇÃO Nº 12, DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 DO MPAS. (DOU 18.09.2002, Seção 1, p.35). Regulamenta a 

constituição e funcionamento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e planos de benefícios constituídos 
por Instituidor. 

 
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em sua 9ª Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 06 de setembro de 2002, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 5º, 31 e 74 da 
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e art. 4º do Decreto nº 4.206, de 23 de abril de 2002, resolve: 
Art. 1º Regulamentar a constituição e funcionamento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC e 
plano de benefícios constituídos por Instituidor. 
CAPÍTULO I 
Seção I 
Das Disposições Iniciais 
Art. 2º Considera-se Instituidor a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que oferecer plano de 
benefícios previdenciários aos seus associados. 
Parágrafo único. Poderão ser Instituidores: 
I - os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; 
II - os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e confederações; 
III - as cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; 
IV - as associações profissionais, legalmente constituídas; 
V - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que 
autorizadas pelo órgão fiscalizador. 
Art. 3º O Instituidor poderá constituir uma EFPC, ou instituir plano de benefícios de caráter previdenciário em outra 
EFPC, à exceção daquelas patrocinadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista, empresas controladas direta ou indiretamente e outras entidades públicas. 
§ 1º O estatuto da EFPC deverá prever a possibilidade de adesão de Instituidor a plano de benefícios. 
§ 2º Quando se tratar de EFPC constituída por patrocinador, além do atendimento ao disposto no § 1°, será obrigatória a 
aprovação, pelo patrocinador ou patrocinadores, da instituição de plano de benefícios por Instituidor. 
§ 3º A gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões dos planos constituídos por Instituidor deverá 
ser contratada com instituição que administre recursos de terceiros, autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou outro 
órgão competente. 
§ 4º O patrimônio dos planos de benefícios constituídos por Instituidor deverá, obrigatoriamente, estar segregado dos 
patrimônios do Instituidor e do gestor mencionado no § 3º. 
Seção II 
Da Autorização para a Constituição de EFPC por Instituidor 
Art. 4º O Instituidor que requerer a constituição de EFPC deverá comprovar que: 
I - congrega, no mínimo, mil associados ou membros de categoria ou classe profissional, em seu âmbito de atuação; 
II - possui registro regular, na condição de pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, há pelo menos 
três anos. 
Art. 5º O requerimento de autorização para constituição da EFPC de que trata esta Resolução será instruído com os 
seguintes documentos: 
I - Relativamente ao Instituidor: 
a)ato de constituição, devidamente registrado; 
b)lei de criação, no caso de entidade de controle de profissão regulamentada; 
c)estatuto social, com a identificação da base territorial; 
d)declaração do número de associados. 
II - Relativamente à EFPC: 
a) os documentos e procedimentos previstos na Instrução Normativa/SPC n° 27, de 21 de maio de 2001, ou outro ato 
normativo que vier a substituí-la; 
b) plano de custeio para cobertura das despesas administrativas do plano de benefícios, para o primeiro ano de 
funcionamento da EFPC. 
Art. 6º Concedida a autorização para constituição da EFPC, esta terá o prazo de até cento e oitenta dias para comprovar, 
junto ao órgão fiscalizador, o seu efetivo funcionamento, sob pena de cancelamento da autorização concedida. 
§ 1º A autorização referida no caput poderá ser prorrogada, uma única vez e por igual período, a critério do órgão 
fiscalizador. 
§ 2º O funcionamento da EFPC dar-se-á com o início da arrecadação das contribuições, após atingido o número mínimo 
de quinhentos participantes no plano de benefícios instituído, desde que o custeio administrativo seja limitado a quinze 
por cento das contribuições ao programa previdencial. 
Seção III 
Da Instituição de Plano de Benefícios em EFPC 
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Art. 7º O Instituidor poderá requerer a instituição de plano de benefícios em EFPC em funcionamento, comprovando 
perante esta que possui registro regular na condição de pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, há 
pelo menos três anos e com número mínimo de cem associados. 
Art. 8º O requerimento de aprovação do plano de benefícios a ser encaminhado ao órgão fiscalizador pela EFPC deverá 
ser instruído com os seguintes documentos: 
I - Relativamente ao Instituidor: 
a) ato de constituição, devidamente registrado; 
b) lei de criação, no caso de entidade de controle de profissão regulamentada; 
c) estatuto social, com a identificação da base territorial; 
d) declaração do número de associados. 
II - Relativamente à EFPC, os documentos e procedimentos previstos na Instrução Normativa/SPC nº 27, de 21 de maio 
de 2001, ou outro ato normativo que vier a substituí-la. 
Seção IV 
Da Formalização da Condição de Instituidor 
Art. 9º A formalização da condição de Instituidor de um plano de benefícios dar-se-á mediante convênio de adesão a ser 
celebrado entre o Instituidor e a EFPC, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado, a que pretenda 
aderir, mediante autorização do órgão fiscalizador. 
CAPÍTULO II 
Seção I 
Do Plano de Benefícios 
Art. 10. O plano de benefícios deverá ser estruturado na modalidade de contribuição definida e manterá esta 
característica durante a fase de percepção de renda. 
§ 1º O plano de benefícios será custeado, exclusivamente, pelo participante. 
§ 2º O benefício de renda programada deverá ser pago pela EFPC, mensalmente, por prazo determinado ou ser 
equivalente a um percentual do saldo de conta. 
§ 3º O plano de benefícios não poderá oferecer garantia mínima de rentabilidade nas fases de capitalização e percepção 
de benefício. 
Art. 11. O plano de benefícios instituído deverá ser oferecido a todos os associados e membros do Instituidor, sendo 
facultativa a sua adesão. 
Art. 12. O plano de benefícios instituído manterá contas individualizadas, em nome de cada participante, com valores 
registrados em moeda corrente nacional e representados por quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano. 
CAPÍTULO III 
Seção I 
Das Disposições Finais 
Art. 13. A EFPC que administre plano de benefícios de Instituidor poderá celebrar convênio para débito das 
contribuições devidas ao plano de benefícios. 
§ 1º O débito só poderá ser realizado mediante autorização expressa do participante. 
§ 2º O convênio mencionado no caput, quando firmado com o empregador, deverá prever que no demonstrativo de 
pagamento do participante conste que o débito destinar-se-á à contribuição para o plano de benefícios em EFPC. 
Art. 14 O órgão fiscalizador fica autorizado a adotar medidas e formalizar instruções complementares que se fizerem 
necessárias à execução do disposto nesta Resolução. 
Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ CECHIN 
Presidente do Conselho 
 
29. RESOLUÇÃO Nº  112/2002 DO TST. (DJU 27.09.2002, Seção 1, parte 2, pp. 590-1) 
 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoje 
realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Vantuil Abdala, Vice-Presidente, pre-sentes os Ex.mos Ministros Ronaldo 
Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da 
Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria 
Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Guiomar Rechia Gomes, 
RESOLVEU, por unanimidade, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, que alterou os 
artigos 789 e 790 da Consolidação dasLeis do Trabalho, editar a Instrução Normativa nº 20/2002, com a redação a 
seguir transcrita:  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20/2002. Dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento de custas e 
emolumentos devidos à União no âmbito da Justiça do Trabalho.  
O Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição Plena, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Vantuil Abdala, considerando o disposto na Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, que alterou os arts. 789 e 790 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sobre custas e emolumentos na Justiça do Trabalho, resolveu expedir as 
seguintes instruções:  
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I - O pagamento das custas e dos emolumentos deverá ser realizado mediante Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (DARF), em 4 (quatro) vias, adquirido no comércio local, sendo ônus da parte interessada realizar seu correto 
preenchimento. 
II - As 4 (quatro) vias serão assim distribuídas: uma ficará retida no banco arrecadador; a segunda deverá ser anexada 
ao processo mediante petição do interessado; a terceira será entregue pelo interessado na secretaria do órgão judicante; a 
quarta ficará na posse de quem providenciou o recolhimento.  
III - É ônus da parte zelar pela exatidão do recolhimento das custas e/ou dos emolumentos, bem como requerer a 
juntada aos autos dos respectivos comprovantes.  
IV - As custas e os emolumentos deverão ser recolhidos nas instituições financeiras integrantes da Rede Arrecadadora 
de Receitas Federais.  
V - A arrecadação das custas e dos emolumentos deve ser feita no "código 1505 - Custas Judiciais - Outras", até que 
novos códigos sejam criados pela Secretaria da Receita Federal.  
VI - As secretarias das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho informarão, mensalmente, aos setores 
encar-regados pela elaboração da estatística do órgão, os valores de arrecadação de custas e de emolumentos, baseando-
se nas guias DARF que deverão manter arquivadas.  
VII - Efetuado o recolhimento das custas e dos emolumentos mediante transferência eletrônica de fundos (DARF 
Eletrônico), na forma autorizada pela Portaria SRF nº 2609, de 20 de setembro de 2001, o comprovante a ser juntado 
aos autos deverá conter a identificação do processo ao qual se refere, registrada em campo próprio, nos termos do 
Provimento nº 4/1999 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  
VIII - O comprovante de pagamento efetuado por meio de transferência eletrônica de fundos deverá ser apresentado 
pela parte em duas vias: a primeira será anexada ao processo, a segunda ficará arquivada na secretaria.  
IX - Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, não sendo 
permitido o rateio, devendo o pagamento ser feito no valor integral das custas (Provimento nº 2/87 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho).  
X - Não serão fixadas, no processo de conhecimento, custas inferiores a R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro 
centavos), ainda que o resultado do cálculo seja inferior a este valor.  
XI - As custas serão satisfeitas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. Em caso de recurso, a parte deverá 
recolher as custas e comprovar o seu pagamento no prazo recursal.  
XII - O preparo de recurso da competência do Supremo Tribunal Federal será feito no prazo e na forma do disposto no 
Regimento Interno daquela Corte e segundo a sua "Tabela de Custas".  
XIII - No processo de execução, as custas não serão exigidas por ocasião do recurso, devendo ser suportadas pelo 
executado ao final.  
XIV - a tabela de custas da Justiça do Trabalho, referente ao processo de execução, vigorará com os seguintes valores: 
a) - AUTOS DE ARREMATAÇÃO, DE ADJUDICAÇÃO E DE REMIÇÃO: 5% (cinco por cento) sobre o 
respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos);  
b) ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, POR DILIGÊNCIA CERTIFICADA:  
b1) em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos);  
b2) em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos);  
c) AGRAVO DE INSTRUMENTO: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);  
d) AGRAVO DE PETIÇÃO: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);  
e) EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS DE TER-CEIRO E EMBARGOS À ARREMATAÇÃO: R$ 
44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);  
f) RECURSO DE REVISTA: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco centavos);  
g) IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQÜIDAÇÃO: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco centa-vos); 
h) DESPESA DE ARMAZENAGEM EM DEPÓSITO JUDICIAL: por dia: 0,1% (um décimo por cento) do valor 
da avaliação;  
i) CÁLCULOS DE LIQÜIDAÇÃO REALIZADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO: sobre o valor liqüidado: 
0,5% (cinco décimos por cento) até o limite de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). 
XV - A tabela de emolumentos da Justiça do Trabalho vigorará com os seguintes valores:  
a) AUTENTICAÇÃO DE TRASLADO DE PEÇAS ME-DIANTE CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA 
PELAS PART ES: por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real);  
b) FOTOCÓPIA DE PEÇAS: por folha: R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real);  
c) AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS: por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real);  
d) CARTAS DE SENTENÇA, DE ADJUDICAÇÃO, DE REMIÇÃO E DE ARREMATAÇÃO: por folha: R$ 0,55 
(cinqüenta e cinco centavos de real);  
e) CERTIDÕES: por folha: R$ 5,53 (cinco reais e cinqüenta e três centavos de real). 
XVI- Os emolumentos serão suportados pelo requerente.  
XVII - Os órgãos da Justiça do Trabalho não estão obrigados a manter serviços de reprografia para atendimento ao 
público externo, tampouco autenticar fotocópias apresentadas pelas partes.  
XVIII - As requisições de traslados serão atendidas sem o comprometimento das atividades normais das secretarias. 
Sala de Sessões, 24 de setembro de 2002.  
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO  
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Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

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

 
30. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 885/2002 DO TST (DJU 12.09.2002, Seção 1, segunda parte, pp.518-9) 
 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Ex. mo Ministro Presidente, Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-
Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives 
Gandra Martins da Silva Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de 
Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Guiomar Rechia Gomes, 
RESOLVEU, por unanimidade, referendar o ATO.GDGCJ.GP nº 450/2001, de 8 de novembro de 2001, 
complementado pelo ATO.GDGCJ.GP nº 175/2002, de 9 de maio de 2002, relativos à uniformização na Justiça do 
Trabalho dos procedimentos de autuação dos processos, criando-se o sistema de numeração única, nos seguintes termos: 
"ATO.GDGCJ.GP nº 450/2001 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento nos arts. 707, letra "c", da CLT, e 42, incisos XIX e XXXVII, 
do Regimento Interno desta Corte, ad referendum do Tribunal Pleno, considerando a necessidade de se levar a efeito, 
por etapas, a interligação dos sistemas informatizados de todas as Varas e Tribunais que integram a Justiça do Trabalho;  
Considerando que a ausência de uniformização dos procedimentos na  autuação de processos acarreta dificuldades ao 
desenvolvimento do  projeto de interligação; Considerando que a diversificação de números  se constitui em obstáculo 
para rápida obtenção de informações  sobre o processo; Considerando a necessidade de se oferecer às partes  acesso 
fácil ao andamento processual, R E S O L V E, Uniformizar  na Justiça do Trabalho os procedimentos de autuação dos 
processos,  criando o sistema de numeração única, nos seguintes termos: I- será  implantada na Justiça do Trabalho 
numeração única de processos; II - o  número único será formado por 4 campos obrigatórios: PPPPP -AAAA  - VVV - 
RR, e por 2 complementares: SS - D, ficando com  a seguinte estrutura: PPPPP-AAAA-VVV-RR-SS-D. III- o campo  
(PPPPP), com 5 dígitos, identifica o número de seqüência dos processos;  IV- o número de seqüência dos processos, a 
critério de cada  Tribunal, poderá ser reiniciado a cada ano; V- o Tribunal poderá  adotar o número de seqüência dos 
processos por Vara do Trabalho;  VI- no campo destinado ao número de seqüência do processo, a  critério de cada 
Tribunal, poderá ser reservada a primeira posição  para identificações (pPPPP); VII- o campo (AAAA) identifica o ano  
de autuação do processo, sendo obrigatória a utilização de 4 dígitos;  VIII- o campo (VVV), com três dígitos, identifica 
a Vara do Trabalho  ou Comarca em que a ação se originou, observando-se as seguintes  diretrizes: a) os Tribunais 
instituirão tabelas de correspondência para  as Varas do Trabalho, utilizando como correspondentes números com  3 
dígitos; b) não poderão ser utilizados números compreendidos entre  900 e 998; c) nas ações propostas perante juízos de 
Direito, o processo  receberá o número 999 no campo (VVV); d) nas ações de  competência dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e do Tribunal Superior  do Trabalho, os processos receberão três zeros no campo  (VVV); IX- o campo (RR), 
com dois dígitos, destina-se ao registro  do número correspondente à região da Justiça do Trabalho em que a  ação se 
originou, observando-se: a) nas ações de competência do  Tribunal Superior do Trabalho, o processo receberá dois 
zeros no  campo (RR); X- o complemento (SS), com dois dígitos, identifica a  existência de recurso(s) interposto(s) 
contra decisão proferida no processo  principal, mas autuado(s) em autos apartados; XI- o seqüencial  (SS), nas Varas 
do Trabalho, será de 01 a 39. Nos Tribunais Regionais  do Trabalho, de 40 a 69. No Tribunal Superior do Trabalho,  de 
70 a 99; XII- o campo complementar (SS), na primeira autuação  do processo, independentemente da instância em que a 
ação for ajuizada,  deverá ser preenchido com os dígitos 00; XIII- havendo recurso  interposto contra decisão proferida 
no processo principal, mas autuado  em autos apartados, o primeiro instrumento receberá o número  do principal 
seguido do seqüencial 01 (campo SS), e assim sucessivamente;  XIV- o complemento (D) representa o dígito 
verificador;  XV- o dígito verificador será calculado de acordo com as instruções  constantes do anexo 1, abrangendo 
todos os campos da numeração,  obrigatórios e complementares (PPPPP-AAAA-VVV-RR-SS); XVI-
independentemente  da natureza da ação, se autônoma, preparatória ou  incidental, o processo será autuado com número 
novo, inclusive os  embargos de terceiro; XVII- havendo recurso processado nos autos  principais, o número original do 
processo será preservado; XVIII- as  classes de recurso (tipo) serão lançadas no sistema como dado cadastral,  não 
fazendo parte da numeração do processo; XIX- os incidentes  processuais, caso processados em autos apartados, e a 
carta  de sentença permanecerão com o número de autuação do processo  principal, distinguindo-se daquele pelo campo 
- SS; XX- na pesquisa,  não será obrigatória a digitação dos campos complementares (SS-D);  XXI- os campos 
complementares (SS-D) deverão ser informados nas  petições e documentos; XXII- havendo recurso, os Tribunais, a 
partir  de 1º/1/2002, autuarão o processo utilizando o novo padrão de numeração,  observando-se as seguintes diretrizes: 
a) o Tribunal Superior  do Trabalho registrará no campo (VVV) o número 900, o Tribunal  Regional do Trabalho da 1ª 
Região o número 901, o Tribunal Regional  do Trabalho da 2ª Região o número 902, e assim sucessivamente;  XXIII- o 
código de barras obedecerá ao padrão definido  pelo Tribunal Superior do Trabalho (anexo 2); XXIV- a presente  
Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de  2002. Publique-se no D.J. e B.I. Brasília-DF, 8 de 
novembro de  2001. ALMIR PAZZIANOTTO PINTO. Ministro Presidente do Tribunal  Superior do Trabalho." "ATO 
GDGCJ.GP Nº 175/2002 - O  PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,  no uso de suas 
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atribuições legais e regimentais, e tendo em vista a  necessidade de aperfeiçoar o ATO.GDGCJ.GP.Nº 450/2001, que 
uniformizou  na Justiça do Trabalho os procedimentos de autuação de  processos, criando o sistema de numeração 
única, R E S O L V E:  Art. 1º - Ficam acrescidas ao item IX do ATO.GDGCJ.GP nº  450/2001 as letras b e c, com a 
seguinte redação: 'IX-...........................  b) tratando-se de agravo de instrumento interposto  contra despacho que 
denegou seguimento a recurso extraordinário, o  campo (RR) deverá ser preenchido com o número 99; c) nos processos  
de competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,  o campo (RR) deverá ser preenchido com o número 90'. 
Art. 2º - o  item XI passa a vigorar com a seguinte redação: 'XI- o seqüencial  (SS), nas Varas do Trabalho, será de 01 a 
39; nos Tribunais Regionais  do Trabalho, de 40 a 69; no Tribunal Superior do Trabalho, de 70 a  84, observando-se: a) 
o intervalo compreendido entre 85 a 89 poderá  ser utilizado para identificar novo recurso ordinário ou agravo de  
petição interposto contra sentença proferida em face da anulação da  anterior.' Art. 3º- o item XIII passa a vigorar com a 
seguinte redação:  'XIII- havendo recurso interposto contra decisão proferida no processo  principal, mas autuado em 
autos apartados, o primeiro instrumento  receberá o número do principal, observando-se, quanto ao  seqüencial (SS), o 
disposto no item XI.' Art. 4º- Fica acrescida a letra  b ao item XXII, com a seguinte redação: 'XXII- ..................... b) os  
Tribunais que optarem pela conversão dos números dos processos  anteriores a 2002 para o padrão da numeração única 
devem levar em  consideração o primeiro registro de autuação da ação principal, observando-se o estabelecido no item 
VIII.' Art. 5º- a presente Instrução   Normativa entrará em vigor na data da sua publicação no Diário de   Justiça da 
União. Publique-se no D.J. e B.I. Brasília-DF, 09 de maio   de 2002. FRANCISCO FAUSTO Ministro Presidente do 
Tribunal   Superior do Trabalho."    
Sala de Sessões, 5 de setembro de 2002.    
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO    
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

C I R C U L A R  

 
31. CIRCULAR DA CAIXA (CEF) Nº 258, DE 5 DE SETEMBRO DE 2002. (DOU 09.09.2002, Seção 1, p.24). Define 

procedimentos aos agentes financeiros relativos à utilização dos valores referentes aos títulos CVSB, recebidos pelo 
FGTS, em decorrência do disposto no art. 15 da Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e no art. 44 da Medida 
Provisória no 2.181-45, de 24 de agosto de 2001. 

 
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 
11.05.90, e o artigo 67, inciso II, do Anexo ao Decreto nº 99.684, de 08.11.90, com a redação dada pelo Decreto nº 
1.522, de 13.06.95, e em cumprimento às disposições estabelecidas na Resolução do Conselho Curador do FGTS - 
RCCFGTS nº 402, de 24.06.02, publicada no Diário Oficial da União de 21.08.02, baixa a presente Circular: 
1 Os agentes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, cujos créditos junto ao FCVS tenham originado títulos CVSB 
decorrentes do art. 15 da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, ou do art. 44 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 
24 de agosto de 2001, poderão solicitar formalmente ao Agente Operador do FGTS, por intermédio de expediente 
firmado por dois de seus diretores, a utilização dos respectivos títulos para liquidação ou amortização dos contratos de 
empréstimos com o FGTS, vinculados a financiamentos com cobertura do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FCVS. 
1.1 Para utilização desses títulos, será observada a seguinte ordem de prioridade: 
a) amortização ou liquidação das dívidas vincendas dos contratos de empréstimos aos quais estejam vinculados os 
respectivos créditos que originaram os títulos CVSB; 
b) amortização ou liquidação das dívidas vincendas de outros contratos de empréstimos do agente financeiro, 
vinculados a financiamentos com cobertura do FCVS, por ele identificados no expediente de solicitação, desde que os 
créditos originadores dos títulos não estejam vinculados a contratos ainda com dívida existente. 
2 Na hipótese de o agente financeiro não possuir dívidas junto ao FGTS, referentes a contratos de empréstimos 
habitacionais vinculados a financiamentos com cobertura do FCVS, os títulos CVSB de que trata o caput do item 1 
desta Circular poderão ser liberados pelo FGTS ao agente, mediante solicitação formal ao Agente Operador assinada 
por dois de seus diretores. 
3 Nos casos em que o agente financeiro possua dívidas perante o FGTS, mas não opte por liquidar ou amortizar os 
contratos de empréstimos vinculados a financiamentos com cobertura do FCVS, os títulos permanecerão caucionados 
em garantia da dívida, podendo ser liberados pelo FGTS, quando satisfeitos pelo agente, simultânea e cumulativamente, 
os seguintes pré-requisitos: 
a) adimplência com as operações de crédito perante o FGTS; 
b) comprovação, mediante documentos próprios e da Administradora do FCVS, no que se refere ao processo de 
novação de dívidas de responsabilidade do FCVS, de que possui, no mínimo, 90% (noventa por cento) de qualificação 
no Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT; 
c) comprovação de que já habilitou junto ao FCVS, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos seus créditos com evento 
caracterizado e de que já obteve homologação com ressarcimento do FCVS em percentual de no mínimo de 90% 
(noventa por cento) dos créditos habilitados; 
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d) comprovação, junto ao Agente Operador, da existência de garantias equivalentes a, no mínimo, 120% (cento e vinte 
por cento) da dívida junto ao FGTS; 
d.1) nesse caso, é necessária a apresentação de arquivo para alimentar o Sistema de Controle de Garantias - SIGAR, 
conforme padrão vigente instituído pelo Agente Operador; 
e) já ter sido concluído, no caso de agentes que cederam créditos hipotecários e créditos perante o FCVS em pagamento 
de dívidas para com o FGTS, com cláusula pró-solvendo, o processo de depuração e regularização desses créditos. 
4 Os agentes financeiros que possuírem somente dívidas renegociadas ao amparo da Lei 8.727/93 e não tiverem 
efetuado renegociação nos termos da RCCFGTS no 353, de 19.12.00, também poderão ter os títulos CVSB de que trata 
o item 1 desta Circular liberados pelo FGTS ao agente, mediante solicitação formal ao Agente Operador assinada por 
dois de seus diretores. 
5 Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no que lhe couber. 
Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
Diretor 
 
32. CIRCULAR DA CAIXA (CEF) Nº 260/2002, 20 DE SETEMBRO DE 2002. (DOU 24.09.2002, Seção 1, pp. 51-4). 

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 
08/11/90, 2.430/97, de 17/12/97, 2.582/98, de 08/05/98, Medidas Provisórias números 2164-41e 2197-43, ambas de 
24/08/01, 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, se aplicam as condições gerais elencadas nesta 
Circular, e, ressalvadas as situações atinentes a cada código, no que não ferir a legislação específica. 
 
CÓD. BENEFICIÁRIO  ESPECIFICAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO  

01  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.  

  

PROVA - 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.  
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02  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.  

  

PROVA - 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 inscrito no 
PIS/PASEP  

  VALOR - Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na 
empresa.  

03  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.  

  

PROVA - 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 inscrito no 
PIS/PASEP.  

  VALOR - Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na 
empresa.  

04  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.  

  

PROVA - 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, 
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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 inscrito no 
PIS/PASEP.  

  VALOR - Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na 
empresa.  

05  Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador avulso  

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, relativo a mandato exercido após a aposentadoria.  

  

PROVA - Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência Social, 
de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão equivalente que comprove 
a aposentadoria ou portaria publicada em Diário Oficial, e: a)TRCT para 
contrato tácita ou expressamente pactuado após a DIB - Data de Início do 
Benefício da aposentadoria, ou b)cópia autenticada da ata da Assembléia que 
comprove a exoneração a pedido ou por justa causa, registrada no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da 
autoridade competente, publicado em Diário Oficial no caso de Diretor não 
empregado, ou c)declaração comprovando a desfiliação junto ao sindicato 
representativo da categoria profissional, ou órgão congênere, no caso de 
exercício de atividade na mesma condição, após a aposentadoria de 
trabalhador avulso.  

  

NOTA - 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 inscrito 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
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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.  

06  Trabalhador avulso  MOTIVO - Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior 
a noventa dias.  

  

PROVA - 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.  

07  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.  

  

PROVA - Solicitação do cancelamento do registro profissional efetuada junto 
ao OGMO - Órgão Local de Gestão de Mão-de-Obra e declaração deste, 
contendo a data do cancelamento do registro profissional, e - Comprovante 
de recebimento da indenização de que trata o artigo 59, inciso I, da Lei 
8.630/93, de 25/02/93, cujo pagamento tenha ocorrido até 31.12.1998 e 
apresentação de TRCT, se for o caso.  

  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - documento de identificação do 
trabalhador; - inscrição PIS-PASEP.  

  VALOR - Saldo da conta vinculada correspondente ao período trabalhado na 
condição de avulso portuário.  

10  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.  

  

PROVA - 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.  

23  
Dependente do trabalhador, do
diretor não empregado ou do
trabalhador avulso  

MOTIVO - Falecimento do trabalhador, diretor não empregado ou 
trabalhador avulso.  

  

PROVA - 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 de 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 inscrito no PIS/PASEP.  
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  VALOR - Saldo total das contas vinculadas em nome do de cujus, rateado 
em partes iguais entre os dependentes habilitados.  

26  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.  

  

PROVA - 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; -
documento de identificação do representante legal do empregador.  

  

DA AUTORIZAÇÃO DA DRT/SDT - O empregador deverá solicitar a 
autorização de saque à DRT/SDT, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a rescisão/extinção do contrato e a razão 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.  

27  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.  

  

PROVA - 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.  

50  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) .  

  PROVA - 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 
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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) .  

70  Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador avulso  

MOTIVO - Ter o titular da conta vinculada idade igual ou superior a setenta 
anos.  

  PROVA - Documento que comprove a idade mínima de 70 anos do 
trabalhador ou 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 inscrito no 
PIS/PASEP.  

  

OBSERVAÇÕES: - Nos termos da M.P. nº 55/02, 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.  

80  Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador avulso.  

MOTIVO - Ser portador ou possuir dependente portador do vírus HIV -
SIDA/AIDS.  

  

PROVA - 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 
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 decorrente de trabalhador acometido pela doença, o 
código de saque deve ser acrescido da letra T.  

  VALOR - Saldo das contas vinculadas do titular.  

81  Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador avulso.  

MOTIVO - Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia 
maligna.  

  

PROVA - 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 
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 decorrente de trabalhador acometido pela doença, o 
código de saque deve ser acrescido da letra T.  

  VALOR - Saldo das contas vinculadas do titular.  
82  Trabalhador, diretor nãoMOTIVO - Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio 
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empregado ou trabalhador avulso.  terminal, em razão de doença grave e possuir contas cujo saldo seja 
decorrente do complemento dos planos econômicos.  

  

PROVA - 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; - 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 decorrente de 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.  

86  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.  

  

PROVA - 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.  

  

OBSERVAÇÃO - 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 inscrito no 
PIS/PASEP.  

  
VALOR - Saldo das contas vinculadas com afastamento superior a três anos, 
do titular que tenha cumprido o interstício de três anos fora do regime do 
FGTS.  

87  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.  

  

PROVA - 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 inscrito no PIS/PASEP.  

  OBSERVAÇÕES: - o código de saque deve ser acrescido da letra N.  
  VALOR - Saldo das contas vinculadas do titular que satisfaçam os requisitos. 
88  Pessoa indicada pelo Juiz  MOTIVO - Determinação Judicial.  
  PROVA - Ordem Judicial.  
  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - documento de identificação do 
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solicitante; - inscrição PIS-PASEP do titular; ou - inscrição de Contribuinte 
Individual junto ao INSS para o doméstico não inscrito no PIS/PASEP.  

  VALOR - Valor ou percentual indicado na ordem judicial, limitado ao saldo 
da conta vinculada.  

91  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.  

92  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.  

93  Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador avulso  

MOTIVO - Utilização do FGTS para abatimento das prestações decorrentes 
de financiamento concedido pelo SFH, obtido pelo titular na aquisição de 
moradia própria.  

  

CONDIÇÕES BÁSICAS - Contar com o mínimo de três anos, considerando 
todos os períodos de trabalho, sob o regime do FGTS; - Estar em dia com o 
pagamento das prestações do financiamento; - Efetuar o pedido de utilização 
do FGTS uma vez a cada período de, no mínimo, doze meses.  

  
OBSERVAÇÃO - As condições específicas e gerais, devidamente 
enquadradas nas normas pertinentes ao SFH, devem ser obtidas nos Agentes 
Financeiros.  

  VALOR - Saldo das contas vinculadas do trabalhador, observados os limites 
de utilização estabelecidos pelo Conselho Curador do FGTS.  

94  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.  

  VALOR - Até cinqüenta por cento do saldo disponível, de todas as contas 
vinculadas do titular, já consideradas as eventuais utilizações anteriores em 
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FMP.  

95  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 físico-financeiro a realizar.  

 
2 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. 
2.1 O modelo de Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho aprovado pela Instrução Normativa nº 2, de 12 de março 
de 1992, poderá ser utilizado até 31 de dezembro de 2002. 
2.2 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. 
2.3 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. 
3 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. 
4 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. 
4.1 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. 
4.2 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. 
4.2.1 A homologação da rescisão contratual por meio da Internet não altera ou substitui, todavia, o previsto pela CLT. 
4.3 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. 
4.4 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. 
4.5 O empregador é responsável por toda e qualquer informação prestada via Internet, bem como pelos efeitos 
decorrentes desta e pelo uso indevido do aplicativo. 
5 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. 
6 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Circular CAIXA 257/2002, de 21/08/2002. 
JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
Vice-Presidente 

A T O S  

 
33. ATO TST Nº 323, DE 27 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 03.09.2002, Seção 1, p. 283). 
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: 
Art.1º. Fixar o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça do Trabalho, referente ao exercício 2002, nos 
termos do art. 72 da Lei 10.266/2001 - Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Art.2º. Revogar o Anexo do ATO.GDGCA.GP.Nº 193, publicado no Diário Oficial de 24 de maio de 2002. 
Art.3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
 

ANEXO 
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL 

 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002 
Art. 72 da Lei Nº 10.266/2001 (LDO 2002) 
Em R$ 1.000,00 
 

Categoria "A" Categoria "C" 

Período 

Pessoal e Encargos 
Sociais (Vinculação 

310) Nota 1 

Precatórios (Art. 
100, CF) 

Vinculação 140) 
Nota 2 

Sentenças de 
Pequeno Valor 

(Art.100,§ 3º, CF 
Vinculação 141) 

Nota 2 

Outras Despesas 
Correntes e de 

Capital 
(Vinculações 

500 e 510) Notas 
3 e 4 

Créditos 
Extraordinários 

(Vinculação 350) 
Nota 5 

Restos a 
Pagar 

Inscritos 
Nota 6 

TOTAL 
GERAL 

ATÉ 
SETEMBRO 3.191.564 183.619 12.358 283.659 6.908 1.085 3.679.193

ATÉ 
OUTUBRO 3.541.762 217.427 12.358 315.177 7.675 1.085 4.095.484

ATÉ 
NOVEMBRO 4.015.556 217.427 12.358 346.694 8.443 1.085 4.601.564

ATÉ 
DEZEMBRO 4.106.525 217.427 12.358 378.212 9.211 1.085 4.724.818

 
Notas: 
(1) Inclui o montante de R$ 370.787.218,00 referente a crédito suplementar de Pessoal e Encargos Sociais concedidos 
pelas Leis Nº 10.527 e 10.529/2002. 
(2) Inclui o montante de R$ 24.340.304,00 referente a crédito suplementar para Precatórios e de R$ 357.963,00 
referente a crédito suplementar para Sentenças de Pequeno Valor, concedidos pelo Decreto de 3.7.2002. (3) Inclui o 
montante de R$ 5.669.607,00 referente a crédito suplementar de ODCC concedido pelas Leis nºs 10.493, 10.512 e 
10.514/2002. 
(4) Exclui o montante de R$ 31.091.502,00 de Outras Despesas Correntes e de Capital, tendo em vista o 
contingenciamento fixado pela Portaria Conjunta STF/STJ/TST/TSE/STM/CJF/TJDF nº 02, de 19 de agosto de 2002. 
(5) Inclui o Crédito Extraordinário de R$ 9.210.542,00 aprovado pela MP n.º 36, de 8.5.2002, pub. no DOU de 
9.5.2002. 
(6) O montante de R$ 1.084.899,91 para Restos a Pagar é o saldo que o Setorial tem a receber da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN. 
(7) Este cronograma será alterado nos casos de aprovação de crédito adicional ou de nova limitação de 
empenho/movimentação financeira. 
 
34. ATO NORMATIVO Nº 1, DE 29 DE AGOSTO DE 2002 DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DOU 98.09.2002, 

Seção 1, p. 29). Implanta a Coordenação de Registro e Informações Processuais (CGR) e estabelece procedimentos para o 
registro, autuação e distribuição dos processos e intimações ao Defensor Público-Geral e à Defensoria Pública 
Especial/Tribunais Superiores. 

 
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 8º, incisos 
I e XIII, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 
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CONSIDERANDO o volume de processos e intimações destinados aos representantes deste órgão junto ao Supremo 
Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores; 
CONSIDERANDO a urgente necessidade de reestruturar o serviço de registro, autuação e distribuição dos processos e 
intimações procedentes daqueles Tribunais; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 59 e 60, do Regimento Interno da Defensoria Pública da União, resolve 
implantar a Coordenação de Registro e Informações Processuais (CGR) nos termos seguintes: 
Art. 1º - A Coordenação-Geral de Registro e Informações Processuais (CGR-DPU) terá como chefe um coordenador, de 
livre escolha do Defensor Público-Geral da União. 
Art. 2° - À Coordenação-Geral de Registro e Informações Processuais compete: 
I - Receber, registrar e distribuir os processos e intimações encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos 
Tribunais Superiores; 
II - Restituir os processos e intimações aos órgãos de origem. 
Art. 3º - Os procedimentos administrativos previstos no artigo anterior serão registrados em livros próprios, que ficarão 
sob a guarda e responsabilidade exclusivas do coordenador. 
Art. 4° - Os processos e intimações serão distribuídos na mesma data do seu recebimento, ao fim do expediente, salvo 
os casos que reclamem medidas processuais de caráter urgente. 
I - A distribuição será indistinta entre todos os Defensores lotados na DPU Especial/Tribunais Superiores, 
independentemente da matéria; 
II - Os processos e intimações serão distribuídos seqüencialmente, segundo a ordem de registro de entrada, observada a 
classificação do feito e excluído o Defensor que já tiver recebido o mesmo tipo de processo ou intimação na distribuição 
anterior. 
III - Inclui-se a data do recebimento dos autos pela CGR no prazo processual legalmente previsto para a prática do ato 
pelo Defensor. 
Art. 5° - Os Defensores receberão, mediante carga registrada em livro próprio, os processos que lhes forem distribuídos, 
restituindo-os à CGR, no máximo, até o fim do expediente matinal do último dia do prazo processual legalmente 
previsto. 
I - Recebidos os autos e/ou a intimação o Defensor ficará vinculado ao processo, salvo os casos de afastamento legal 
previamente comunicados ao Defensor Público-Geral. 
Art. 6º - O Defensor Público-Geral da União expedirá portaria designando Defensores que funcionarão, em caráter 
excepcional, exclusivamente junto ao Superior Tribunal Militar, até a data limite de trinta e um (31) de janeiro de 2003, 
inclusive, passando a concorrer a distribuição geral a partir de primeiro (01) de fevereiro de 2003. 
Art. 7° - Os casos omissos serão resolvidos pela chefia da instituição, facultada a audiência do Conselho Superior. 
Art. 8° - Este ato entra em vigor na data da sua publicação. 
ANNE ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA 
 
35. ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL (DOU 17.09.2002, Seção 1, p.1) 
 
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
n1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 41, de 20 de junho de 2002, que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de 
dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio - PIS-PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas 
operações de venda dos produtos que especifica, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de 
sessenta dias, a partir de 18 de setembro de 2002, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do 
Congresso Nacional. 
Congresso Nacional, 16 de setembro de 2002. 
Senador RAMEZ TEBET 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 
36. ATO Nº 364, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002 DO TST.(DJU 27.09.2002, Seção 1, Parte 2, p.588)  
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
estabelecidas no art. 42, inciso XXXVII, do Regimento Interno, ad referendum do Tribunal Pleno, resolve:  
1 - Prorrogar, por 31 dias, a partir de 29 de setembro de 2002, o prazo concedido à Comissão de Sindicância constituída 
pela Resolução Administrativa nº 856/2002, complementada pela Reso-lução Administrativa nº 875/2002.  
2 - Reconvocar os Exmos. Juízes Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
e Geor-genor de Souza Franco, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para prosseguirem atuando nesta Corte, 
pelo período acima mencionado, em substituição aos Exmos. Ministros Gelson de Azevedo e João Oreste Dalazen, 
respectivamente.  
3 - Convocar a Exma. Juíza Maria de Assis Calsing, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para atuar nesta 
Corte pelo período de 30 de setembro a 30 de outubro de 2002, em substituição ao Ex.mo . Ministro João Batista Brito 
Pereira.  
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4 - Desconvocar o Exmos. Juiz Darcy Carlos Mahle, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a partir de 30 de 
setembro de 2002.  
FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS  
Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho  
. 

E D I T A L  

 
37. EDITAL DE 9 DE SETEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DOJ-RS 11.09.2002, 1º Caderno, p.117).  
 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 3ª Vara do 
Trabalho de NOVO HAMBURGO, em virtude da posse da Juíza Titular,  Dra. VANDA KRINDGES MARQUES,  no 
cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 12.8.2002, publicado no D.O.U. de 13.8.2002. Porto 
Alegre, 09 de setembro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

 
38. EDITAL DE 9 DE SETEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DOJ-RS 11.09.2002, 1º Caderno, p.117).  
 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  Vara do 
Trabalho de SANTIAGO, em virtude da posse da Juíza Titular,  Dra. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO,  no 
cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 12.8.2002, publicado no D.O.U. de 13.8.2002. Porto 
Alegre, 09 de setembro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.. 

 
39. EDITAL DE 9 DE SETEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DOJ-RS 11.09.2002, 1º Caderno, p.117). 
 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 17ª Vara do 
Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. DENISE MARIA DE BARROS,  no cargo 
de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 12.8.2002, publicado no D.O.U. de 13.8.7.2002. Porto 
Alegre, 09 de setembro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

 
40. EDITAL DE 9 DE SETEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DOJ-RS 11.09.2002, 1º Caderno, p.117). 
 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 18ª Vara do 
Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, Dra. EURÍDICE JOSEFINA BAZO TORRES,  
no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 12.8.2002, publicado no D.O.U. de 13.8.2002. Porto 
Alegre, 09 de setembro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

 
41. EDITAL DE 9 DE SETEMBRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO (DOJ-RS 11.09.2002, 1º Caderno, p.117). 
 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 15ª Vara do 
Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular,  Dra. IONE SALIN GONÇALVES,  no cargo de 
Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 12.8.2002, publicado no D.O.U. de 13.8.2002. Porto Alegre, 09 
de setembro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz  Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 
 

INFORMATIVOS DO STF  

 
42. INFORMATIVO Nº 280 DO STF - 2 A 6 de setembro de 2002. 
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Contratação de Empregados e Incentivo Fiscal 
Por ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da CF — que exige, em se tratando de ICMS, a celebração de convênio entre os 
Estados para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais —, o Tribunal julgou procedente em parte o 
pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo para declarar a 
inconstitucionalidade do item I, do § 2º, do art. 1º, da Lei estadual  9.085/95, que concedia incentivo fiscal de ICMS 
para pessoas jurídicas domiciliadas no referido Estado que possuíssem pelo menos 30% de seus empregados com idade 
superior a 40 anos. Quanto ao incentivo concedido pela Lei impugnada, nas mesmas condições, sobre o IPVA, em que 
se alegava ofensa ao princípio da isonomia, o Tribunal julgou improcedente o pedido, por considerar que a norma 
impugnada objetivou atenuar um quadro característico do mercado de trabalho brasileiro, compensando uma vantagem 
que os mais jovens possuem.  
ADI 1.276-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 29.8.2002.(ADI-1276) 
Extradição e Prisão Perpétua 
Mantendo a orientação da Corte no sentido de não se exigir do Estado requerente, para o deferimento de extradição, 
compromisso de comutação da pena de prisão perpétua aplicada ao extraditando na pena máxima de trinta anos, o 
Tribunal, por unanimidade, deferiu pedido de extradição, vencidos em parte os Ministros Celso de Mello, relator, 
Maurício Corrêa, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que condicionavam o deferimento do pedido ao compromisso 
de o Estado requerente comutar, em pena de prisão temporária, a pena de prisão perpétua eventualmente aplicável ao 
extraditando. Precedente citado: Ext 426-EUA (RTJ 115/969).  
Ext 811-República do Peru, rel. Min. Celso de Mello, 4.9.2002.(EXT-811) 
Conselho de Administração da CEF 
Julgado o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra a alínea 
“b”, do inciso XVI, do art. 9º, do Decreto 1.138/94 (Estatuto da Caixa Econômica Federal) que estabelece a 
competência do Conselho de Administração para pronunciar-se sobre a promoção de operações de cisão, fusão ou 
incorporação. O Tribunal, afastando a alegada ofensa ao art. 37, XIX, da CF/88, julgou improcedente o pedido 
formulado na inicial da ação direta por entender que a atribuição do referido Conselho é meramente consultiva, não 
preterindo a exigência de lei para os atos de fusão, cisão ou incorporação.  
ADI 1.131-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 4.9.2002.(ADI-1131) 
Estado-membro: Competência para Editar MP 
Julgado o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB contra as Medidas Provisórias 62, 63, 64 e 65/90, do Estado do Tocantins, convertidas nas Leis estaduais 219, 
220, 215 e 218/90, respectivamente. O Tribunal, preliminarmente, por maioria, assentou a legitimidade do governador 
do Estado-membro para, acompanhando o modelo federal, e desde que existente tal previsão na constituição estadual, 
expedir medidas provisórias em caso de relevância e urgência,  haja vista a inexistência no texto da CF/88 de qualquer 
cláusula que implique restrição ou vedação ao poder autônomo dos Estados quanto ao uso de medidas provisórias. O 
Tribunal salientou, ainda, o fato de que a EC 5/95 — ao alterar o § 2º do art. 25 da CF, vedando a edição de medida 
provisória pelos Estados relativamente a exploração e concessão dos serviços locais de gás canalizado —, 
implicitamente permitiu a adoção de medidas provisórias quanto às demais hipóteses. Vencido no ponto o Min. Carlos 
Velloso,  por entender que seria necessária autorização expressa pela CF/88 para legitimar a adoção de medidas 
provisórias pelo Poder Executivo estadual.  
ADI 425-TO, rel. Min. Maurício Corrêa, 4.9.2002.(ADI-425) 
ADI contra Medida Provisória do Estado 
Prosseguindo no julgamento acima mencionado, no mérito, o Tribunal julgou improcedente o pedido formulado 
relativamente às Medidas Provisórias 62 e 63/90, do Estado do Tocantins, que prevêem, respectivamente, o reajuste de 
80% na remuneração dos cargos em comissão de integrantes da administração direta do Poder Executivo estadual, e a 
autorização para a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins – CODETINS vender ou doar em favor de 
famílias carentes lotes de terreno de propriedade do Estado.  Considerou-se não caracterizadas as alegadas ofensas à 
CF/88, haja vista que,  relativamente à MP 62/90, houve justificativa pelo Governador do Estado no sentido de que a 
norma fora editada com o fim de igualar os valores dos cargos em comissão entre os três Poderes. Quanto à  MP 63/90, 
o Tribunal entendeu evidenciada a finalidade social do projeto de assentamento populacional, ressaltando o fato de que 
o mesmo fora fiscalizado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Ação Social. Relativamente à Medida 
Provisória 64/90, que autorizava o chefe do Poder Executivo a doar bens do Estado a municípios e entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado, haja vista a contínua autorização 
dada ao Governador para a disponibilidade de bens públicos do Estado, caracterizando-se a ofensa aos arts. 2, 25 e 34, 
IV, da CF/88. Por fim, relativamente à Medida Provisória 65/90, o Tribunal julgou prejudicada a ação, por perda do 
objeto, uma vez que a referida norma estabelecia a transferência aos municípios de parte da arrecadação do ICMS no 
período compreendido entre 1990 e 1995, cuja eficácia já se exauriu.  
ADI-425-TO, rel. Min. Maurício Corrêa, 4.9.2002.(ADI-425) 
Competência Originária: Conflito Federativo 
O Tribunal, resolvendo questão de ordem, declarou a competência originária do STF para julgar ação declaratória 
proposta pelo Banco Central do Brasil – BACEN em face do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento da 
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a e § 2º, da CF, relativamente à cobrança de IPTU e da Taxa de Limpeza 
Pública incidente sobre imóveis do requerente. Incidência, na espécie, do disposto no art. 102, I, f, da CF/88 — “Com-
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pete ao Supremo Tribunal Federal ... I – processar e julgar, originariamente: ... f) as causas e os conflitos entre a 
União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da 
administração indireta;”. Precedente citado: ACO (QO) 477-TO (RTJ 162/437).  
ACO (QO) 515-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 4.9.2002.(ACO-515) 
Taxa e Critérios de Incidência  
O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na inicial de ação direta de inconstitucionalidade 
ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte – CNT contra a Taxa de Fiscalização e Controle dos Serviços 
Públicos Delegados, instituída pela Lei 11.073/97, do Estado do Rio Grande do Sul, cujo valor, a ser pago pelos 
Delegatários dos Serviços Públicos prestados no referido Estado, é definido de acordo com o faturamento do 
contribuinte, conforme tabela de incidência progressiva. Afastou-se na espécie a alegação de ofensa ao art. 145, II, § 2º, 
da CF (“As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.”), uma vez que o referido tributo não incide 
sobre o faturamento das empresas contribuintes, mas apenas utiliza-o como critério para a incidência de taxas. Vencidos 
os Min. Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que julgavam procedente o pedido formulado, por considerarem que a variação 
do valor da taxa em função do faturamento do contribuinte equivaleria à adoção desse faturamento como base de 
cálculo do tributo.  Relativamente ao Decreto 39.228/98, também impugnado, que regulamenta a mencionada Lei 
11.073/97, o Tribunal não conheceu da ação, haja vista a orientação firmada na Corte no sentido do não-cabimento de 
ação direta contra ato normativo de caráter regulamentar. Precedente citado: RE 177.835-PE (DJU de 25.5.01).  
ADI 1.948-RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 4.9.2002.(ADI-1948) 
Harmonia e Independência dos Poderes 
Por ofensa ao princípio constitucional da separação e independência entre os Poderes (CF, art. 2º), o Tribunal julgou 
procedente o pedido formulado na inicial de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito 
Federal, para declarar a inconstitucionalidade do inciso XXVI do art. 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal que 
estabelecia a competência privativa da Câmara Legislativa do DF para autorizar ou aprovar convênios, acordos ou 
contratos de que resultassem, para o Distrito Federal, encargos não previstos na lei orçamentária.  
ADI 1.166-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.9.2002.(ADI-1166) 
Bloqueio de Recursos dos Municípios  
Julgado procedente em parte o pedido formulado na inicial de ação direta ajuizada pelo Partido Democrático 
Trabalhista – PDT contra o art. 20 da Constituição do Estado de Sergipe — que permite ao Estado o bloqueio, por 
determinação do Tribunal de Contas local, do repasse de receitas tributárias aos municípios em caso de inadimplência 
com a previdência social —, e seus parágrafos 1º e 2º, que também permitiam o bloqueio de recursos na hipótese de 
constatação de irregularidades graves nas respectivas administrações, somente sendo o mesmo suspenso após sanadas as 
referidas  irregularidades. O Tribunal, preliminarmente, afastou a alegada prejudicialidade da ação direta quanto ao 
caput do art. 20 porquanto não houve alteração substancial do parágrafo único do art. 160 da CF, na redação dada pela 
EC 29/2000. Em seguida, o Tribunal julgou improcedente o pedido formulado quanto ao citado art. 20 da Constituição 
do Estado de Sergipe, porquanto a CF/88 expressamente autoriza a possibilidade de a União e os Estados 
condicionarem à disponibilização da receita dos municípios à satisfação dos seus créditos (CF, art. 160, parágrafo 
único), estando, ainda, o mencionado artigo em consonância com o princípio da simetria. Quanto aos §§ 1º e 2º do 
referido art. 20, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado para declarar a sua inconstitucionalidade, haja vista 
que neles se estabeleceu  hipótese de bloqueio não incluída no rol taxativo previsto na Constituição Federal (art. 160, 
caput), caracterizando-se, assim, a contrariedade ao art. 25 da CF.   
ADI 1.106-SE, rel. Min. Maurício Corrêa, 5.9.2002.(ADI-1106) 
Alocação de Recursos do Orçamento 
Indeferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul contra a  Lei 
11.612/2001, do mesmo Estado, que dispõe sobre a ampliação do período de alocação de recursos do orçamento do 
Estado para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS. À 
primeira vista, o Tribunal entendeu não caracterizada a relevância jurídica da arguição de inconstitucionalidade por 
ofensa aos artigos 61, § 1º, II, e,  e 165, III, ambos da CF/88, porquanto a norma impugnada, ao ampliar o período de 
alocação de recursos do orçamento do Estado não criou, estruturou ou interferiu em atribuições de Secretaria de Estado 
ou órgão da administração pública, nem alterou a lei orçamentária anual, cuja competência legislativa é privativa do 
chefe do Poder Executivo.  
ADI (MC) 2.528-RS, rel. Min. Moreira Alves, 5.9.2002.(ADI-2528) 
Vício de Iniciativa e Servidores Públicos 
Por ofensa ao art. 61, § 1º, II, a, da CF — que atribui com exclusividade ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis 
que disponham sobre aumento da remuneração de servidores públicos —, o Tribunal julgou procedente o pedido 
formulado na inicial de ação direta ajuizada pelo Governador do Distrito Federal para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei 1.007/96, de iniciativa da Câmara Legislativa do DF, que previa a concessão de reajuste aos servidores públicos 
locais observados, no mínimo, os percentuais concedidos aos servidores federais.  
ADI 1.438-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.9.2002.(ADI-1438) 
Imunidade Formal de Vereador  
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral 
da República para declarar a inconstitucionalidade da expressão abaixo destacada, constante da parte final do inciso 
XVII, do art. 13, da Constituição do Estado de Sergipe, que estabelece “a inviolabilidade do vereador por suas 
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opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, não podendo, desde a expedição 
do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem 
processado criminalmente sem prévia autorização da Câmara Municipal, cujo deferimento da licença ou ausência de 
deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato;”. Considerou-se caracterizada na espécie a ofensa ao art. 
22, I, da CF/88, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. O Min. 
Sepúlveda Pertence também julgou procedente o pedido formulado, mas por fundamento diverso, qual seja, por ofensa 
ao art. 29, VIII — “inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do município”. — haja vista que a CF, ao estender expressamente aos vereadores a imunidade material, 
excluiu implicitamente a que eles se aplicasse a imunidade formal. Vencido o Min. Marco Aurélio que julgava 
improcedente o pedido formulado, por considerar que os vereadores devem gozar das mesmas prerrogativas quanto ao 
exercício do mandato no que diz respeito aos deputados federais e senadores.  
ADI 371-SE, rel. Min. Maurício Corrêa, 5.9.2002.(ADI-371) 
Criação de Vara de Auditoria Militar 
Julgado improcedente o pedido formulado na inicial de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-
Geral da República contra os artigos 94, IX, e 106 da Lei da Organização Judiciária do Estado de Rondônia (LC 
estadual 94/94) que prevê a criação de uma vara de auditoria militar na Comarca de Porto Velho, a ser provida por um 
juiz de direito, com competência para processar e julgar os crimes militares, assim definidos em lei, bem como para 
todas as cartas precatórias criminais na mencionada Comarca, ressalvadas a especialidade do Juízo da Vara de 
Execuções e Contravenções Penais e da Justiça Eleitoral. O Tribunal, afastando a alegada ofensa à CF (art. 22, I e 125, 
§ 4º), considerou, na espécie, que o juiz de direito investido no cargo de auditor militar, por exercer essa atividade de 
forma temporária, não altera a sua natureza de juiz de direito, podendo, assim, continuar a cumprir as cartas precatórias 
da justiça penal comum.  
ADI 1.218-RO, rel. Min. Maurício Corrêa, 5.9.2002.(ADI-1218) 
Cobrança por Uso de Estacionamento 
Julgando o mérito do pedido formulado na inicial de ação direta ajuizada pela Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da  expressão “ou privadas”, 
constante do art. 1º da Lei 1.094/96, do Distrito Federal, que proíbe a cobrança “de taxa de estacionamento em unidades 
de ensino e de saúde, públicas ou privadas”. Considerou-se caracterizada na espécie a contrariedade aos incisos XXII e 
LIV do art. 5º da CF, que asseguram à garantia do direito de propriedade e do devido processo legal.  
ADI 1.472-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.9.2002. (ADI-1472) 
ADI e Vinculação de Receita 
Por ofensa ao art. 167, IV, da CF — que veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa — o 
Tribunal, julgando o mérito de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Roraima, declarou a 
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 241, da Constituição do mesmo Estado (na redação dada pela EC 7/97) que exigia 
a aplicação de no mínimo 10% da receita resultante de impostos no sistema de saúde. Precedentes citados: ADI (MC) 
103-RO (RTJ 130/10), ADI (MC) 1.374-MA (DJU de 1º.3.96) e RE 183.906-SP (DJU de 30.4.98).  
ADI 1.848-RO, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.9.2002.(ADI-1848) 
Competência da Justiça Militar 
Julgando conflito de competência suscitado pelo STM em face do STJ, o Tribunal, por maioria, com fundamento no art. 
9º, II, a, do Código Penal Militar, assentou a competência da Justiça Militar para o julgamento de crime de homicídio 
cometido por militar, em face de outro militar, ocorrido fora do local de serviço. Considerou-se que, embora o 
homicídio tenha ocorrido na casa dos envolvidos, por motivos de ordem privada, subsiste a competência da Justiça 
Militar porquanto qualquer crime cometido por militar em face de outro militar, ambos em atividade, atinge, ainda que 
indiretamente a disciplina, que é a base das instituições militares. Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de 
Mello e Marco Aurélio, que assentavam a competência da Justiça Comum para o julgamento da espécie (CPM, art. 9º: 
“Consideram-se crimes militares em tempo de paz: ... II – os crimes previstos neste Código, embora também o sejam 
com igual definição na lei penal comum, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, 
contra militar na mesma situação ou assemelhado;”).Precedente citado: RE 122.706-RJ (RTJ/137/408) e CJ 6.555-SP 
(RTJ 115/1095).  
CC 7.071-RJ, rel. Min. Sydney Sanches, 5.9.2002.(CC-7071) 
PRIMEIRA TURMA 
Responsabilidade Civil do Estado 
Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, a Turma deu provimento a recurso extraordinário para condenar 
o Estado do Maranhão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a capitão bombeiro do Corpo de 
Bombeiros Militar do referido Estado, cuja nomeação para o cargo fora posteriormente anulada pela Administração 
estadual em face da ausência de prévia aprovação em concurso público. Tratava-se na espécie de capitão pertencente 
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro que, contando com dezesseis anos de serviço — não 
obstante haver ingressado na corporação por meio de vestibular, e não de concurso público —, fora convidado pelo 
governo maranhense para ocupar o mesmo posto naquele Estado. A Turma, embora salientando que o ato nulo não 
gera direitos aos seus beneficiários, considerou que, na espécie, o ato de nomeação do recorrente partira de uma 
iniciativa da própria Administração, haja vista  o convite feito ao recorrente para que deixasse seu posto no Estado do 
Rio de Janeiro. RE provido para condenar o Estado ao pagamento de danos morais e materiais a serem apurados, 
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consideradas as circunstâncias do caso, em liquidação por artigos (Art. 37, § 6: “As pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).  
RE 330.834-MA, rel. Min. Ilmar Galvão, 3.9.2002.(RE-330834) 
SEGUNDA TURMA 
Ação Penal e Falta de Justa Causa 
Por falta de justa causa, a Turma deferiu habeas corpus para trancar a ação penal instaurada contra candidata à 
prefeitura do Estado de São Paulo pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria em face de outro candidato. 
Considerou-se que o fato que originara o ajuizamento da queixa-crime — declarações atribuídas à paciente, veiculadas 
no jornal Folha de São Paulo, decorrentes de comentários a acusações feitas por terceiro ao querelante — , analisado 
sob o contexto e momento político de disputa eleitoral, não demonstrara a intenção de ofender a honra do querelante, 
mas ocorrera como atributo de um juízo de valor manifestado em relação a outro fato. Precedentes citados: HC 75.195 – 
(DJU de 12.6.98), HC 76.267- (DJU de 12.5.98), HC 68.166- (DJU de 1º.11.91).  
HC 81.885-SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 3.9.2002.(HC-81885) 
C l i p p i n g    d o    D J 
6 de setembro de 2002 
ADI N. 303-RS – Liminar 
RELATOR: MIN. ALDIR PASSARINHO 
EMENTA: - INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. MEDIDA LIMINAR. LEIS DO RIO GRANDE DO SUL E 
RESOLUÇÃO 2233, DE 7.03.90, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MESMO ESTADO. LEIS E RESOLUÇÕES 
DETERMINANDO REAJUSTES VINCULADOS. DISPOSITIVOS E EXPRESSÕES DE ARTIGOS DAS LEIS 9.061, 9.063, 
9.064, TODAS DE 1990, E DA RESOLUÇÃO 2.233/90. CAUTELAR CONCEDIDA. 
Sendo impugnados, como inconstitucionais, a Resolução 2.233, de 07.03.90; o art. 6º, “caput” e seu § 1º, da Lei 9.061; 
o art. 4º, “caput” e seu §1º da Lei 9.062; o art. 4º e seu parágrafo único, da Lei 9.063; o art. 2º e as expressões “e art. 2º, 
do art. 3º da Lei 9.064; todas estas leis de 1990 e dos Estados do Rio Grande do Sul, e o art. 2º, “caput” e seu parágrafo 
único, e o art. 3º, ambos da Resolução 2.233, da Assembléia Legislativa do mesmo Estado, e sendo pedida a medida 
cautelar para suspensão dos efeitos de tais dispositivos e de expressões contidas em um deles, defere-se a medida, 
tendo-se como configurados os pressupostos de “fumus boni iuris” e de “periculum in mora” , por dizerem respeito a 
vinculações de vencimentos a índices oficiais do Governo Federal e pela possibilidade de impacto desfavorável no 
Erário do Estado, ante a ampla abrangência que possuem. 
ADI N. 461-BA 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA. C.F., artigos 70, 71, III, e 75. 
I. - Inclusão, na Constituição baiana, art. 80, das isenções fiscais, como objetivo da fiscalização por parte do Tribunal de 
Contas do Estado e bem assim a outorga ao Tribunal de Contas da competência para julgar recursos de decisão 
denegatória de pensão (Constituição baiana, art. 95, I, b): inconstitucionalidade, dado que citados dispositivos são 
ofensivos à norma dos artigos 70 e 71, III, C.F., aplicáveis aos Tribunais de Contas dos Estados, ex vi do disposto no 
art. 75, C.F. 
II. - Ação julgada prejudicada, em parte, e procedente quanto à expressão “isenções fiscais”, inscrita no art. 89, da 
Constituição baiana, e quanto à alínea b, do inc. I, do art. 95 da mesma Carta. 
* noticiado no informativo 276 
ADI N. 1.582-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRIVATIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES: LEILÃO. Lei 9.074/95, art. 27, I e II. 
C.F., art. 175. Lei 8.666/93, arts. 3º e 22. 
I. - Constitucionalidade do art. 27, I e II, da Lei 9.074, de 7.7.95, por isso que a Constituição Federal estabelece, no art. 
175, que a concessão e a permissão para a prestação de serviços públicos serão precedidas de licitação e o conceito e as 
modalidades da licitação estão na lei ordinária, Lei 8.666/93, artigos 3º e 22, certo que o leilão é modalidade de licitação 
(Lei 8.666/93, art. 22). 
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 
* noticiado no Informativo 276 
ADI N. 2.587- GO - Liminar  
RELATO: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 46, III, ALÍNEA 
e, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA 
PROCESSAR E JULGAR DETERMINADOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, I E LIII; 22, I; 25 E 
125, DA CARTA FEDERAL. 
1. Os Estados-membros têm competência para organizar a sua Justiça, com observância do modelo federal (CF, artigo 
125). 
2. A Constituição Estadual não pode conferir competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar os 
Procuradores do Estado e da Assembléia Legislativa, os Defensores Públicos e os Delegados de Polícia, por crimes 
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comuns e de responsabilidade, visto que não gozam da mesma prerrogativa os servidores públicos que desempenham 
funções similares na esfera federal. 
Medida cautelar deferida. 
*noticiado no Informativo 268 
AR N. 1.209-GO 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO: EQUIPARAÇÃO COM 
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: REVOGAÇÃO. 
I. - Equiparação de vencimentos entre procuradores autárquicos e membros do Ministério Público Federal: Lei 2.123, de 
1953, art. 1º. Sua revogação pela Lei 4.439, de 1964. 
II. - Não chegou o autor a adquirir o direito à revisão segundo o critério do art. 10 e seu parágrafos do D.L. 1.256, de 
1973, em razão de sua revogação pelo D.L. 1.325, de 1974, antes que se efetivassem as transposições de cargos 
previstos no âmbito da Autarquia. 
III. - Ação rescisória julgada improcedente. 
AR N. 1.263-SP 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREÇO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. 
I. - Recebimento do preço da venda condicionado à lavratura do contrato e seu registro imobiliário, não tendo o 
promitente-vendedor, não obstante depositado o preço, deixado de agir conforme pactuara. A falta de recebimento do 
preço, em conseqüência, é fato imputável ao autor. O acórdão rescindendo, ao considerar satisfeito o pagamento do 
preço, aplicou, com acerto, as disposições inscritas nos arts. 119 e 120, do Cód. Civil. 
II. - Ação rescisória julgada improcedente. 
Ext N. 804-REPÚBLICA FEDERATIVA DA ALEMANHA 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 
EMENTA: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACUSAÇÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA E DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - EXAME DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL - 
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STF - RECEPÇÃO PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXISTÊNCIA, 
NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO CONTRA O EXTRADITANDO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE A 
IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, EXCETO SE EXERCIDA, PELO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, A PRERROGATIVA QUE LHE CONFERE O ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - EXTRADIÇÃO 
DEFERIDA. 
PROCESSO EXTRADICIONAL - EXAME DA PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO ESTRANGEIRO - 
INADMISSIBILIDADE. 
- O modelo extradicional vigente no Brasil - que consagra o sistema de contenciosidade limitada, fundado em norma 
legal (Estatuto do Estrangeiro, art. 85, § 1º) reputada compatível com o texto da Constituição da República (RTJ 105/4-
5 - RTJ 160/433-434 - RTJ 161/409-411) - não autoriza que se renove, no âmbito da ação de extradição passiva 
promovida perante o Supremo Tribunal Federal, o litígio penal que lhe deu origem, nem que se efetive o reexame do 
quadro probatório ou a discussão sobre o mérito da acusação ou da condenação emanadas de órgão competente do 
Estado estrangeiro. Doutrina. Precedentes. 
COMPATIBILIDADE DO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA 421/STF COM O TEXTO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
- A existência de filhos brasileiros e/ou a comprovação de vínculo conjugal ou de convivência more uxorio do 
extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos 
extradicionais, não impedindo, em conseqüência, a efetivação da extradição do súdito estrangeiro. A superveniência da 
nova ordem constitucional não afetou a validade da formulação contida na Súmula 421/STF, que subsiste íntegra sob a 
égide da vigente Constituição republicana. Precedentes. 
A QUESTÃO DO ADIAMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 89 DO 
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. 
A entrega do extraditando - que esteja sendo processado criminalmente no Brasil ou que haja sofrido condenação penal 
imposta pela Justiça brasileira - depende, em princípio, da conclusão do processo ou do cumprimento da pena privativa 
de liberdade, exceto se o Presidente da República, fundado em juízo discricionário, exercer a prerrogativa excepcional 
que lhe confere o art. 89, “caput”, “in fine”, do Estatuto do Estrangeiro, determinando a imediata efetivação da ordem 
extradicional. Precedentes.  
Rcl n. 753-RS 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a 
incorporação, à totalidade dos vencimentos dos autores, do percentual de 11,98% relativo à alegada redução desses 
vencimentos quando da conversão em URV. Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a 
qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como pressuposto a 
questão específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado 
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do Plenário: RCL nº 980, rel. Min. Ellen Gracie e RCL nº 
848-0, rel. Min. Moreira Alves. Reclamação julgada procedente. 
HC N. 80.356-SP 
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RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA:  Habeas Corpus. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou writ por ser reiteração de anterior 
pedido, que fora denegado sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça Estadual, ao não conhecer do pedido lá 
impetrado, o fizera diante da existência de pleito idêntico pendente de apreciação pelo Juízo das Execuções Criminais. 
Habeas Corpus indeferido.  
Rcl N. 723-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
Somente a assistência litisconsorcial induz o exercício da competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF , 
art. 102, I, f )  para julgar as causas e conflitos entre a União, Estados e Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive 
as respectivas entidades da administração indireta. 
Se houvesse algum conflito de interesses entre a Fazenda do Estado de São Paulo e a União Federal, só justificaria a 
competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, letra f da Constituição Federal, se “configurada a possibilidade 
de conflito, suscetível de afetar o equilíbrio da federação.  
Precedentes. 
Reclamação improcedente. 
* noticiado no Informativo 277 
AgRgPet N. 2.698-PR 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Med. Prov. 
812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/85, arts. 42 e 58. 
I. - Med. Prov. publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de incidir sobre o resultado do exercício financeiro encerrado: não 
ocorrência, quanto ao imposto de renda, de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedentes do 
STF. 
II. - No tocante à contribuição social há de ser observado a anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º, C.F. 
III. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao princípio da irretroatividade, conforme exposto no julgamento 
dos RREE 181.664-RS e 197.790-MG, Plenário, 19.02.97. 
IV. - Agravo não provido. 
HC N. 80.188-RJ 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE MINISTRO DO STJ. COMPETÊNCIA. 
PROTESTO POR NOVO JÚRI. CABIMENTO. EFEITOS. 
O STF é o Tribunal competente para processar e julgar originariamente HABEAS CORPUS contra decisão de Ministro 
do STJ (CF, art. 102, I, i). 
O Protesto por Novo Júri é recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 607). 
Ele tem cabimento quando a pena for igual a superior a 20 (vinte) anos (CPP, art. 607). 
Uma vez admitido, subsiste a condenação imposta pelo Júri. 
O réu não retorna à situação anterior à do julgamento. 
Ou seja, a da pronúncia. 
Ainda que tivesse o condão de remontar a situação estabelecida na pronúncia, não caberia a alegação de excesso de 
prazo da prisão. 
A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a prisão decorrente da pronúncia não está sujeita a prazo. 
Ela deve ser mantida até o julgamento pelo Júri. 
Não importa que esse julgamento seja decorrente da admissão de Protesto Por Novo Júri. 
Excesso de prazo da prisão não caracterizado. 
HABEAS indeferido. 
* noticiado no Informativo 229 
HC N. 81.173-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE WRIT PELO 
RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. 
I. - Improcedência da alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório decorrente da decisão que 
dera provimento a agravo regimental para restabelecer a custódia cautelar do paciente, sem que lhe fosse dada 
oportunidade de oferecer contra-razões ao recurso. 
II. - Réu preso e autuado em flagrante por crime de homicídio qualificado há mais de dois anos, sem que o processo a 
que responde tenha sido concluído, certo que o atraso não pode ser atribuído à defesa. 
III. - H.C. deferido. 
 
43. INFORMATIVO Nº 281 DO STF - 9 A 13de setembro de 2002. 
Reserva Remunerada e Acumulação 
Por ofensa ao art. 37, XVI, da CF, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, à exceção dos que indica, 
quando houver compatibilidade de horários, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação direta 
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ajuizada pelo Governador do Estado do Mato Grosso do Sul para declarar a inconstitucionalidade do inciso VI e do § 
2º, ambos do art. 91, do Estatuto Policial dos Militares do Estado do Mato Grosso do Sul (LC estadual 53/90), que 
permitiam o acúmulo remunerado do cargo de policial militar (ainda que transferido para a reserva) com os de outro, 
diverso do cargo de professor. (Art. 91: “A transferência, ‘ex-officio’ para a reserva remunerada, verificar-se-á sempre 
que o policial-militar incidir nos seguintes casos: ... VI - ser empossado em cargo público permanente, estranho à sua 
carreira, cuja função não seja a de magistério; ... § 2 - a transferência para a reserva remunerada do policial-militar 
enquadrado no inciso VI será efetivada no posto ou na graduação que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a 
que se fizer jus na inatividade com a remuneração do cargo para que foi nomeado, enquanto durar tal situação”). 
Precedente citado: RE 163.204-SP (DJU de 15.3.96).   
ADI 1.541-MS, rel. Ministra Ellen Gracie, 5.9.2002.(ADI-1541) 
Reajuste de Vencimentos e Irretroatividade de Lei 
Iniciado o julgamento de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, em que se discute a constitucionalidade da Lei 11.722/95, do Município de São Paulo, que alterou o critério 
de reajustamento dos vencimentos dos servidores municipais, com efeitos retroativos a 1º.2.95 (Art. 2º: “Os padrões de 
vencimentos do funcionalismo municipal, as funções gratificadas e os salários família e esposa ficam reajustados, a 
partir de 1º de fevereiro de 1995, em 6% (seis por cento).” – Art. 7º: “Revogadas as disposições em contrário, esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1º a 1º de fevereiro de 1995”). 
O Min. Ilmar Galvão, relator, proferiu voto no sentido de dar provimento aos recursos extraordinários para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 2º, bem como da expressão “retroagindo os efeitos do disposto no art. 1º a 1º de fevereiro 
de 1995”, constante do art. 7º, ambos da mencionada Lei 11.722/95, por entender caracterizada a ofensa aos princípios 
da irretroatividade da lei e do direito adquirido, haja vista que a norma impugnada fora editada em meados de fevereiro, 
quando a remuneração dos recorrentes encontrava-se sujeita a reajuste mais favorável, segundo critério previsto na Lei 
anterior, que fora revogada. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Moreira Alves.  
RE 255.858-SP e RE 258.980-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.9.2002.(RE-255858)(RE-258980) 
ICMS e Operação para Entrega Futura 
Por ofensa aos arts. 146, III e 155, § 2º, I, ambos da CF — que prevêem, respectivamente, a reserva de lei 
complementar para a definição da base de cálculo dos impostos, e a não-cumulatividade relativamente ao ICMS —, o 
Tribunal deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul que, afastando na espécie a ocorrência de alteração da base de cálculo do imposto, concluíra pela 
constitucionalidade do ajuste SINIEF 1º/91, ratificado pelo Decreto estadual 34.014/91, que estabelecera o recolhimento 
do ICMS sobre a base de cálculo atualizada monetariamente nas operações mercantis de venda com entrega futura. RE 
provido, declarada a inconstitucionalidade do ajuste 1º/91, do SINIEF, da expressão “atualizada nos termos do § 4º”, 
contida no § 1º, e do § 4º, ambos do art. 116 do Decreto estadual 34.014/91 (“§ 1º - Na hipótese deste artigo, o imposto 
devido será calculado sobre a base de cálculo atualizada nos termos do § 4º e será debitado pelo vendedor por ocasião 
da efetiva saída da mercadoria.” – “§ 4º - Para fins de atualização da base de cálculo a que se refere o § 1º, na Nota 
Fiscal de que trata o § 2º constará como valor da mercadoria o vigente para esta na data da efetiva saída do 
estabelecimento.”).  
RE 210.876-RS, rel. Min. Marco Aurélio, 5.9.2002.(RE-210876) 
Impeachment de Ministro de Estado 
Compete privativamente ao chefe do Ministério Público Federal a titularidade para a propositura de ação penal pública, 
perante o Supremo Tribunal Federal, contra ministros de Estado, pela prática de crimes de responsabilidade (CF, art. 
102, I, c). Com base nesse entendimento, o Tribunal, considerada a ilegitimidade ad causam, por maioria, negou 
seguimento à denúncia apresentada por particulares em face de ministros de Estado pela suposta prática de crime de 
responsabilidade — em que se pretendia o impeachment das referidas autoridades pela não-liberação do repasse de 
verbas para o pagamento de precatórios judiciais de caráter alimentar —, determinando-se a remessa dos autos ao MPF. 
Considerou-se que o julgamento realizado no âmbito jurisdicional possui natureza eminentemente penal, não sendo 
possível estender aos cidadãos a possibilidade de iniciar, perante o Poder Judiciário, processo de afastamento de 
ministro de Estado, haja vista que tal legitimação restringe-se à apresentação de denúncia dessa natureza, junto ao Poder 
Legislativo, que envolva necessariamente o Presidente da República, não se aplicando, portanto, ao processo perante o 
STF, as regras procedimentais constantes da Lei 1.079/50. Vencidos os Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio que, 
assentando a natureza político-administrativa dos crimes de responsabilidade — e afastando, assim, a sua conotação 
criminal —, reconheciam a legitimidade do cidadão para apresentar denúncia contra ministro de Estado (Lei 1.079/50, 
art. 14: “É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de 
responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.”). Precedentes citados: Pet 85-DF (DJU de 13.2.91) e MS 20.442-
DF (RTJ 111/202). Leia na seção de Transcrições deste Informativo o inteiro teor do voto proferido pelo Min. Maurício 
Corrêa.  
Pet 1.656-DF e Pet 1.954-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 11.9.2002.(PET-1656)(PET-1954) 
Escolha de Delegado e Participação Popular  
Julgado procedente o pedido formulado na inicial de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro 
para declarar a inconstitucionalidade das alíneas b e c  do §4º do atual art. 183 da Constituição, do mesmo Estado, que 
estabeleciam nas jurisdições policiais com sede nos municípios a escolha do delegado de polícia por meio de voto 
unitário residencial, “representado pelo comprovante de pagamento de impostos predial ou territorial”, bem como a 
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possibilidade de destituição da autoridade policial “por força de decisão de maioria simples do Conselho Comunitário 
da Defesa Social do Município”. O Tribunal considerou caracterizada a contrariedade ao princípio da separação dos 
poderes dado que os dispositivos impugnados, ao preverem a co-participação popular no exercício do poder em hipótese 
não prevista na CF, restringiram a competência jurídico-administrativa do Governador do Estado, a quem se 
subordinam as polícias civis e militares (CF, art. 144, § 6º: “As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”).  
ADI 244-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 11.9.2002.(ADI-244) 
ADI e Vício de Iniciativa  
Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pela Governadora do Estado do Rio de Janeiro para suspender, até 
julgamento final da ação, a expressão abaixo destacada, constante do art. 5º da Lei 3.741/2001, do mesmo Estado, de 
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Fundação Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro e dá outras providências (“Os proventos dos servidores inativos da Fundação Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro e daqueles do Teatro Municipal do Rio de Janeiro aposentados antes da vigência da Lei nº 1.242, de 3/12/87, 
são reajustados na forma prevista no art. 4º desta Lei.”). Considerou-se caracterizada na espécie a aparente ofensa à 
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo prevista no art. 61, § 1º, II, a, da CF (“São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: ... II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.”).  
ADI (MC) 2.681-RJ, rel. Min. Celso de Mello, 11.9.2002.(ADI-2681) 
Vinculação de Vencimentos: Inconstitucionalidade 
Por afronta à vedação constitucional de equiparação ou vinculação de vencimentos (CF, art. 37, XIII), o Tribunal 
declarou a inconstitucionalidade do art. 49 da Lei 8.625/93, que equiparava os vencimentos do Procurador-Geral de 
Justiça, em cada Estado, aos dos desembargadores dos tribunais de justiça. Precedente citado: ADI (MC) 1.195 (DJU de 
28.4.95).  
ADI 1.274-PE, rel. Min. Carlos Velloso, 11.9.2002.(ADI-1274) 
ADI e Cédula de Crédito Bancário 
Julgando improcedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil – ANOREG/BR, o Tribunal declarou a constitucionalidade dos arts. 11 e 18 da Medida Provisória 2.160-25 que, 
dispondo sobre a Cédula de Crédito Bancário, determinam, no caso de veículos automotores, a averbação do ônus da 
garantia pignoratícia ou da alienação fiduciária no respectivo órgão de trânsito, e dispõem sobre sua validade. O 
Tribunal entendeu não caracterizada a alegada ofensa aos princípios da publicidade e da segurança jurídica (CF, arts. 5º 
e 37) porquanto a norma impugnada  não excepcionou a exigência de registro para a constituição de garantia real, mas 
apenas dispôs sobre a sua regulamentação, em nada comprometendo a publicidade e a segurança.  
ADI 2.150-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 11.9.2002.(ADI-2150) 
Reforma Agrária e Esbulho 
Deferido mandado de segurança impetrado contra Decreto do Presidente da República que declarara de interesse social, 
para fins de reforma agrária, imóveis rurais dos impetrantes que se encontram ocupados por integrantes do Movimento 
dos Sem-Terra desde 1987. Considerou-se configurada na espécie a existência de caso fortuito ou força maior a 
justificar a impossibilidade da adequada exploração dos imóveis pelos impetrantes, salientando-se, ademais, a previsão 
constante do art. 4º do Decreto 2.250/97, que não admite a realização de vistoria enquanto não cessada a ocupação do 
imóvel. Precedentes citados: MS 22.328-PR (DJU de 22.8.97), MS 22.666-PR (DJU de 5.12.97), MS 23.054-PB (DJU 
de 4.5.2001).  
MS 23.241-PR, rel. Min. Carlos Velloso, 12.9.2002.(MS-23241) 
PRIMEIRA TURMA 
Crime de Autoria Coletiva e Denúncia 
À vista do empate na votação, o Tribunal deferiu habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal instaurada 
contra os pacientes, integrantes da Diretoria do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, pela suposta 
prática de crime contra a honra de delegado da Polícia Federal, em decorrência de afirmações publicadas em panfleto, 
de autoria do mencionado Sindicato, distribuído nacionalmente no âmbito da Polícia Federal. A Turma considerou não 
ser possível presumir-se, na espécie, a participação ativa de todos os diretores do Sindicato na redação do panfleto tido 
como ofensivo, não sendo válida, assim, a mera imputação genérica feita na denúncia. Vencidos os Ministros Moreira 
Alves, relator, e Sydney Sanches, que, afastando a necessidade de individualização da conduta dos pacientes, 
indeferiam o writ por entenderem evidenciado o caráter nitidamente associativo do panfleto, com o conseqüente 
envolvimento da diretoria do Sindicato.  
HC 81.828-RS, rel. orig. Min. Moreira Alves, red. p/ o acórdão, Min. Ilmar Galvão, 10.9.2002.(HC-81828) 
Cautelar e Ofensa Conspícua à CF 
Tendo em conta a acentuada verossimilhança da alegação de ofensa à Constituição, bem como o manifesto risco de 
dano irreparável ou de difícil reparação, a Turma referendou decisão proferida pelo Min. Moreira Alves, relator, que, 
considerando a orientação firmada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 220.906-DF (acórdão pendente de 
publicação, v. Informativo 210) — no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem direito à 
execução de seus débitos trabalhistas pelo regime de precatórios previsto no art. 100 da CF —, deferira medida cautelar 
a fim de determinar o cancelamento da realização de leilão do edifício sede da ECT no Estado do Piauí, além de outros 
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bens da mesma empresa, em decorrência de processo de execução trabalhista. Referendado o despacho que deferira a 
cautelar ficando prejudicado, em conseqüência, o agravo regimental contra ele interposto.  
Pet (AgR) 2.677-PI, rel. Min. Moreira Alves, 10.9.2002.(PET-2677) 
SEGUNDA TURMA 
Deserção: Termo Inicial da Prescrição 
Tratando-se de desertor capturado, aplica-se, quanto à prescrição, a norma prevista no art. 125, § 2º, c, do CPM — que 
estabelece como termo inicial da prescrição nos crimes permanentes o dia em que cessou a permanência —, não sendo 
aplicável o art. 132 do CPM, que se refere ao militar que permanece na condição de desertor. Com base nesse 
entendimento, a Turma, salientando a natureza permanente do crime de deserção, indeferiu habeas corpus impetrado 
em favor de desertor capturado, em que se pretendia o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob a alegação de 
que, por se tratar de crime instantâneo e de mera conduta, o termo inicial da prescrição seria o da data em que se 
consumara o delito. Precedente citado: HC 79.432-PR (DJU de 15.10.99).  
HC 82.075-RS, rel. Min. Carlos Velloso, 10.9.2002.(HC-82075) 
C l i p p i n g    d o    D J 
13 de setembro de 2002 
ADI N. 217-PB 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 135, I; E 138, CAPUT E § 3.º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL 
DO ESTADO. REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL, DO PROCURADOR-GERAL 
ADJUNTO E DO PROCURADOR-CORREGEDOR. 
O inciso I do mencionado art. 135, ao atribuir autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria 
paraibana, desvirtua a configuração jurídica fixada pelo texto constitucional federal para as Procuradorias estaduais, 
desrespeitando o art. 132 da Carta da República. 
Os demais dispositivos, ao estabelecerem requisitos para a nomeação dos cargos de chefia da Procuradoria-Geral do 
Estado, limitam as prerrogativas do Chefe do Executivo estadual na escolha de seus auxiliares, além de disciplinarem 
matéria de sua iniciativa legislativa, na forma da letra c do inciso II do § 1.º do art. 61 da Constituição Federal. 
Ação julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 279 
ADI N. 843-MS 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 38, INCISOS I E II, E §§ 1.º E 2.º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES 
ESTADUAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. 
Sendo os dispositivos impugnados relativos ao regime jurídico dos servidores públicos sul-mato-grossenses, resulta 
caracterizada a violação à norma da alínea c do inciso II do § 1.º do art. 61 da Constituição Federal, que, sendo corolário 
do princípio da separação de poderes, é de observância obrigatória para os Estados, inclusive no exercício do poder 
constituinte decorrente. 
Ação julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 276 
ADI N. 895-RS 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 9.536/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. DISPENSA DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM ENTIDADES DE 
CLASSE OU SINDICAIS. OFENSA AO ART. 61, 1.º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Tendo o ato normativo sob enfoque resultado de projeto iniciado por membro da Assembléia Legislativa gaúcha, resta 
configurada violação à regra de iniciativa privada do Chefe do Executivo para leis que disponham sobre regime jurídico 
dos servidores públicos. Precedentes. 
Ação julgada procedente. 
* noticiado no Informativo 276 
ADI N. 2.267-AM 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO AMAZONAS. SIMULADORES DE URNA ELETRÔNICA. PROPAGANDA ELEITORAL. 
UTILIZAÇÃO VEDADA. LEGITIMIDADE 
1. Não incide em ofensa à Constituição Federal o ato normativo do Tribunal Regional Eleitoral que veda a utilização de 
simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. 
2. Possibilidade de indução fraudulenta de eleitores, com favorecimento indevido aos candidatos com maior poder 
econômico. Legitimidade da atuação da Justiça especializada, como forma de garantir a efetividade da legislação e do 
processo eleitoral, assegurando observância aos princípios da isonomia e da liberdade do voto. 
Ação improcedente. 
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ADI N. 2.275-PA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO PARÁ. SIMULADORES DE URNA ELETRÔNICA. PROPAGANDA ELEITORAL. 
UTILIZAÇÃO VEDADA. LEGITIMIDADE 
1. Não incide em ofensa à Constituição Federal o ato normativo do Tribunal Regional Eleitoral que veda a utilização de 
simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. 
2. Possibilidade de indução fraudulenta de eleitores, com favorecimento indevido aos candidatos com maior poder 
econômico. Legitimidade da atuação da Justiça especializada, como forma de garantir a efetividade da legislação e do 
processo eleitoral, assegurando observância aos princípios da isonomia e da liberdade do voto. 
Ação improcedente. 
* noticiado no Informativo 276 
ADI (AgR) N. 2.554-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 
10.034/00. QUESTÃO DE LEGE FERENDA. FUNÇÃO DE LEGISLADOR POSITIVO DE QUE NÃO SE 
REVESTE O PODER JUDICIÁRIO. 
1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar prejudicado o pedido por perda do 
objeto (RISTF, artigo 21, IX). 
2. Perde o objeto o pedido liminar que impugna dispositivo de vigência suspensa em cautelar já apreciada.  
3. A superveniência de diploma legal excetuando a restrição de que trata a norma impugnada não altera o entendimento 
anteriormente firmado pelo Tribunal.  
4. Alegação de que a norma não estende os benefícios fiscais a todas as categorias profissionais constitui-se em questão 
de lege ferenda.   
5. O controle da constitucionalidade das leis não atribui ao Poder Judiciário funções de legislador positivo.  
Agravo não provido. 
AR (ED) N. 1.279-PR 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE OUTRA 
AÇÃO RESCISÓRIA - POSSIBILIDADE, EM TESE - INVIABILIDADE, NO CASO PRESENTE, POR TRATAR-
SE DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA DECLARADA INADMISSÍVEL, POR 
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA - DEVOLUÇÃO, AO AUTOR, DO DEPÓSITO 
PREVISTO NO ART. 488, II, DO CPC - AGRAVO IMPROVIDO. 
AÇÃO RESCISÓRIA E GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. 
- A ação rescisória, no ordenamento jurídico brasileiro, enquanto ação autônoma de impugnação, qualifica-se como 
instrumento destinado a desconstituir a autoridade da coisa julgada, desde que verificada, em cada caso ocorrente, 
qualquer das hipóteses de rescindibilidade taxativamente previstas em lei (CPC, art. 485). 
A especial proteção que a Constituição da República dispensou à “res judicata” não inibe o Estado de definir, em sede 
meramente legal, as hipóteses ensejadoras da invalidação da própria autoridade da coisa julgada. 
A garantia constitucional da coisa julgada, em conseqüência, não se qualifica - consoante proclamou o Supremo 
Tribunal Federal (RTJ 158/934-935) - como fator impeditivo da legítima desconstituição, mediante ação rescisória, da 
autoridade da “res judicata”. Precedente. 
POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE 
AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. 
- O sistema processual brasileiro admite o ajuizamento de nova ação rescisória promovida com o objetivo de 
desconstituir decisão proferida no julgamento de outra ação rescisória. Doutrina. Precedentes. 
 - A via excepcional da rescisão do julgado, contudo, não pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir, no âmbito 
de nova ação rescisória, a mesma discussão já apreciada, definitivamente, em anterior processo rescisório. Precedentes. 
Doutrina. Ocorrência, na espécie, de mera reiteração do pedido anterior. Inadmissibilidade. 
RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO (CPC, ART. 488, II) - POSSIBILIDADE DESSA DEVOLUÇÃO, QUANDO 
DECLARADA INADMISSÍVEL, A AÇÃO RESCISÓRIA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA 
CAUSA. 
- O depósito a que se refere o art. 488, II, do CPC, deve ser restituído ao autor da ação rescisória, sempre que esta for 
declarada inadmissível em decisão monocrática emanada do Relator da causa, eis que a perda, a título de multa, do 
valor correspondente a esse depósito pressupõe a existência de decisão colegiada, proferida, por unanimidade de votos, 
pelo Tribunal. Doutrina. 
Ext N. 793-REPÚBLICA FRANCESA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NOVO MANDADO DE PRISÃO. PENA DE PRISÃO 
PERPÉTUA. 
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1. Encaminhamento pelo Estado requerente, quando do cumprimento de diligência processual, de novo mandado de 
prisão relativo a fato delituoso diverso do que motivou o pedido extradicional: documento do qual não se toma 
conhecimento por inobservância aos requisitos exigidos nos artigos 80 e 91 da Lei dos Estrangeiros, ressalvada a 
faculdade de ser formulada solicitação de extensão supletiva da extradição. 
2. Os crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e de associação criminosa, previstos e reprimidos pela legislação 
francesa, encontram correspondência com os definidos na Lei 6.368/76. 
3. O fato de o Brasil integrar a rota do tráfico internacional de entorpecentes não afasta a competência da Justiça 
francesa para processar e julgar o extraditando, visto que a droga foi apreendida na França.  
4. Delito cominado com pena de prisão perpétua na lei alienígena. Prevalência do entendimento da Corte de que essa 
circunstância não constitui óbice ao deferimento da extradição. Ressalva da convicção do relator baseada nos artigos 5º, 
XLVII, b, da Constituição Federal, e 75 do Código Penal Brasileiro. 
5. Pedido de extradição deferido. 
* noticiado no Informativo 246 
RE N. 134.509 
RED. PARA ACÓRDÃO: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (CF, art. 155, III; CF 69, art. 23, III e § 13, cf. 
EC 27/85): campo de incidência que não inclui embarcações e aeronaves.  
* noticiado no Informativo 270 
AO N . 867-DF 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Magistrados da União: remuneração: verba de representação: cálculo exclusivamente sobre o vencimento 
básico, não, sobre a soma dele com “parcela autônoma de equivalência”, destinada a alcançar a paridade de 
remuneração entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional e que, se servisse 
de base de cálculo da “verba de representação”, pelo contrário, novamente a desigualaria.  
AI N. 386.537-MG - Q. Ordem 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Recurso criminal: tempestividade. 
A prova da tempestividade do recurso - que se afere pela data da entrega da petição em cartório - é ônus do recorrente: 
não demonstrada pelo MP - embora inadmissível o RE da defesa por falta de prequestionamento dos temas 
constitucionais aventados - concede-se habeas corpus de ofício para cassar o acórdão que, na dúvida insolúvel quanto à 
tempestividade, não obstante conheceu da apelação do MP contra a sentença absolutória e lhe deu provimento para 
condenar os réus. 
* noticiado no Informativo 277 
HC N. 80.985-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA:  Habeas corpus. Homicídio. Júri. Absolvição do réu. Apelação do Ministério Público provida. Absolvição 
que, segundo o Tribunal de Justiça, se dera contra a evidência dos autos. Art. 593, III, d do Código de Processo Penal. 
Acórdão que se baseou em prova coletada na fase policial, não reproduzida em juízo, a qual foi inconclusiva quanto à 
participação do paciente. Existência de duas versões plausíveis, tendo o corpo de jurados acolhido uma delas, que o 
conjunto contraditório da prova admitia. Habeas corpus deferido, para manter a absolvição do paciente.  
* noticiado no Informativo 276 
HC N. 81.875-RJ 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Individualização da pena: substituição por multa da privação da liberdade: fundamentação necessária de 
sua denegação, injustificada se aplicada a pena mínima. 
1. Presentes as condições que a propiciem, a substituição da pena privativa de liberdade - ultima ratio da repressão 
penal contemporânea - pela pena de multa ou de restrição de direitos não é livre faculdade do juiz - que jamais a tem - 
mas poder-dever, a ser exercido conforme as diretrizes da ordem jurídica e por decisão fundamentada. 
2. Impõe-se, de logo, a substituição da pena de detenção pela de multa, pois a fixação da privação da liberdade no 
mínimo da cominação legal, implica reputar inexistentes os óbices legais ao seu deferimento, que, se existentes, teriam 
determinado a sua exacerbação. 
* noticiado no Informativo 274 
EMENTA: Medida cautelar: RE sobre competência sobrestado na origem, com risco de vir ao final a ser provido, com 
a anulação das decisões de mérito: deferimento imediato do recurso: referendo. 
* noticiado no Informativo 274 
RE N. 283.989-PR 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6.º, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS EM IMÓVEL RURAL. 
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. DENUNCIAÇÃO 
DA LIDE.  
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Esta Corte já firmou entendimento de que é incabível, na via extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição 
Federal, por má interpretação de normas processuais, contidas na legislação infraconstitucional. 
Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público em decorrência de danos causados, por invasores, em 
propriedade particular, quando o Estado se omite no cumprimento de ordem judicial para envio de força policial ao 
imóvel invadido. 
Recursos extraordinários não conhecidos. 
* noticiado no Informativo 270 
RHC N. 82.244-PR 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Prisão preventiva: fundamento em reconhecimento fotográfico, depois retratado pela vítima: indeferimento 
do pedido do réu de submeter-se a reconhecimento pessoal em juízo: cerceamento da defesa.  
HC N. 81.769–RJ 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MUTATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO 
LEGAL. DUPLA VALORAÇÃO DE UMA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE 
CAUSA LEGAL DE AUMENTO (L. 6.368/76, 18, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
O PACIENTE foi denunciado por tráfico internacional de entorpecentes em associação (L. 6.367/76, art. 14 e 18, I). 
A pretendida absolvição é inviável nesta via. 
Ela importa em profundo exame da prova. Precedentes. 
A alegada ofensa ao CPP, art. 384 não ocorreu. 
A condenação foi pela mesma capitulação deduzida na denúncia. 
Dentro, portanto, dos limites do pedido. 
Mutatio libelli não caracterizado. 
O Juiz ao fixar a pena-base levou em consideração que as circunstâncias do delito foram as piores possíveis, com 
repercussão de monta em vários países estrangeiros. 
Posteriormente, aumentou a pena-base levando em consideração a internacionalidade do delito. 
Com isso, fez dupla valoração da mesma circunstância para agravar a pena. 
O que é ilegal. Precedentes. 
A causa legal de aumento de pena, relativa a internacionalidade do tráfico, ficou claramente demonstrada na sentença. 
Não há como excluí-la. 
Entretanto, a sentença não está devidamente fundamentada na parte em que fixou o percentual de acréscimo da pena 
referente a essa causa especial. 
Alegado cerceamento de defesa pelo fato de o Juiz não ter diligenciado sobre documento oficial das autoridades 
italianas, que serviria para contraditar documento trazido aos autos pela Polícia Federal acerca do envolvimento do 
PACIENTE em associação para fins de tráfico internacional. 
O referido documento, todavia, se encontrava nos autos por ocasião da prolação da sentença. 
Cerceamento não caracterizado. 
HABEAS conhecido em parte e deferido relativamente à fixação da pena, para que outra seja proferida, devidamente 
fundamentada. 
Mantida a pena-base de 06 (seis) anos. 
Igualmente a prisão do PACIENTE. 
HC N. 81.958-RJ 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: HABEAS-CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO PRAZO 
RECURSAL. 
1. O artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, estabelece que a intimação do defensor público é pessoal. 
2. Certidão de trânsito em julgado. Anulação, por ter o Tribunal decretado a intempestividade do recurso interposto pelo 
defensor, sem intimá-lo pessoalmente do acórdão. 
Habeas-corpus deferido. 
* noticiado no Informativo 276 
HC N. 82.214-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PROVA: 
REEXAME. 
I - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se conhece do habeas corpus. 
II. - O exame da alegação da inexistência de dolo implicaria o revolvimento do conjunto probatório, o que não se 
admite nos estreitos limites do habeas corpus.  
III. - H.C. conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido. 
 
44. INFORMATIVO Nº 282 DO STF - 16 A 20 de setembro de 2002. 
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Recurso de Revista e Transcendência 
Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB contra a Medida Provisória 2.226/2001 que, acrescendo o art. 896-A à Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, introduz o requisito da transcendência no recurso de revista, cuja regulamentação fica delegada ao regimento 
interno do Tribunal Superior do Trabalho, determinando, ainda, em seu art. 3º, em face da introdução do § 2º ao art. 6º 
da Lei 9.469/97, que “o acordo ou a transação celebrada diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para 
extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive nos casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em 
juízo, implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos honorários de seus respectivos 
advogados, mesmo que tenham sido objeto de condenação transitada em julgado”. Por aparente ofensa à garantia da 
coisa julgada e ao princípio da isonomia, a Ministra Ellen Gracie, relatora, proferiu voto no sentido de deferir em parte 
o pedido de liminar, para suspender, até julgamento final da ação, a eficácia do art. 3º da Medida Provisória 2.226/2001, 
afastando, no entanto, a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade sustentada pelo autor da ação 
relativamente aos arts. 1º e 2º da norma impugnada. De outra parte, o Min. Nelson Jobim, apreciando inicialmente 
apenas os arts. 1º e 2º da MP 2.226/2001, e salientando a possibilidade, no presente caso, de controle do abuso 
legislativo no uso de medidas provisórias, proferiu voto no sentido de deferir a medida liminar, por entender que a 
norma impugnada não teria eficácia imediata — já que o processamento da transcendência depende de regulamentação 
pelo TST —, não sendo capaz, assim, de solver o problema que justificara a sua edição. Após, o julgamento foi adiado, 
em face do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa (MP 2.226/2001: “Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: ‘Art. 
896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica’. Art. 2º O Tribunal 
Superior do Trabalho regulamentará, em seu regimento interno, o processamento da transcendência do recurso de 
revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública, com direito a sustentação oral e 
fundamentação da decisão.”.  
ADI (MC) 2.527-DF, relatora Min. Ellen Gracie, 18.9.2002. (ADI-2527) 
Liberdade de Informação e Sigilo das Comunicações 
O Tribunal, por maioria, referendou decisão proferida pelo Min. Sepúlveda Pertence, relator, que, à vista da 
excepcionalidade do caso concreto, deferira em parte pedido de medida cautelar em petição, a fim de determinar o 
imediato processamento, no Tribunal de Justiça local, do recurso extraordinário que se encontra retido, por força da 
regra contida no § 3º do art. 542 do CPC. Trata-se na espécie de recurso extraordinário interposto por empresa 
jornalística contra decisão que proibira a veiculação de conversas telefônicas entre o requerido — então governador de 
Estado e atual candidato à Presidência da República — e outras pessoas, objeto de interceptação ilícita, a cujo conteúdo 
tivera acesso o jornal. Pretendia-se, além do imediato processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo, para 
que se pudesse divulgar o conteúdo das gravações telefônicas. Tendo em conta que o pedido de autorização para 
veiculação das gravações consubstanciara, na verdade, pedido de antecipação de tutela em recurso extraordinário, já que 
as decisões recorridas foram desfavoráveis à requerente, o Tribunal, analisando, no ponto, a aparente colisão entre 
direitos fundamentais, quais sejam, o direito à liberdade de informação e o direito à intimidade da pessoa, ressaltou, na 
espécie, a relevante circunstância de que as gravações em causa originaram-se de interceptação telefônica não 
autorizada, em violação à garantia constitucional ao sigilo das comunicações (CF, art. 5º, XII). Considerou-se, ademais, 
militar em favor do requerido, e não da empresa jornalística, o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. 
Vencido em parte o Min. Marco Aurélio que, emprestando maior relevância ao art. 220 da CF, autorizava a divulgação 
do material existente, a título de informação. Precedente citado: Pet (QO) 2.541-RS (DJU de14.6.2002).  
Pet 2.702-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 18.9.2002. (PET-2702) 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil – AMB 
contra as Resoluções Administrativas 724, 733, 734, 739/2000, todas do Tribunal Superior do Trabalho — que dispõem 
sobre a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como sobre a sua composição, âmbito de 
competência e regimento interno —, além da Resolução 3/2000, emanada do próprio Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, que instituiu a Comissão de Ética da Magistratura Trabalhista. O Min. Celso de Mello, relator, 
preliminarmente, proferiu voto no sentido de não conhecer da ação relativamente à Resolução 734/2000 — que dispõe 
sobre a composição integral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, indicando concretamente os nomes dos 
magistrados —, por entender que a referida Resolução consubstanciaria um ato de conteúdo concreto, insusceptível, 
portanto, de apreciação em sede de controle abstrato. Em seguida, o Min. Celso de Mello, conhecendo da ação 
relativamente à Resolução 724/2000, no ponto, proferiu voto no sentido de deferir a medida liminar para suspender a 
eficácia da referida Resolução, com efeitos ex tunc, até julgamento final da ação direta, por entender caracterizada a 
aparente ofensa ao princípio constitucional da reserva de lei, haja vista que o TST não poderia, por iniciativa própria, e 
por meio de ato meramente administrativo, instituir órgão que não consta da estrutura prevista na CF, nem em qualquer 
lei federal, cujo exercício culminará em restrição à autonomia institucional conferida aos tribunais regionais do trabalho 
(CF, arts. 96 e 99), podendo afetar, ainda, os direitos e garantias dos magistrados trabalhistas. Prosseguindo no 
julgamento, o Min. Celso de Mello, considerando que as demais Resoluções impugnadas, em face de seu caráter 
acessório, somente se justificariam com a manutenção da Resolução 724/2000, determinou, por via de arrastamento, a 
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suspensão cautelar das Resoluções 733 e 739/2000, do TST, além da Resolução 3/2000. Após, o julgamento foi adiado 
em virtude do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes.  
ADI (MC) 2.608-DF, rel. Min. Celso de Mello, 19.9.2002. (ADI-2608) 
Pluralidade de Advogados e Intimação 
Considerando a orientação firmada na Corte no sentido de que não é nula a intimação efetuada em nome de um dos 
advogados quando há nos autos substabelecimento com reserva de poderes, o Tribunal, por maioria, manteve decisão do 
Min. Nelson Jobim, relator, que, com base no art. 267, III, do CPC, julgara extinto mandado de segurança, em face da 
ausência da manifestação do impetrante quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Alegava-se, na espécie, 
irregularidade na intimação, por haver constado na publicação oficial apenas o nome da advogada que substabelecera 
com reserva de poderes, deixando de constar o nome do advogado substabelecido. Vencido o Min. Sepúlveda Pertence, 
que dava provimento ao agravo regimental, por entender  necessária na hipótese a intimação pessoal da parte, nos 
termos do § 1º do art. 267 do CPC (“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: ... III – quando, por 
não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias; ... § 1º O 
juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, 
intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas”).  
MS (AgR) 21.209-DF, rel. Min. Nelson Jobim, 19.9.2002. (MS-21209) 
PRIMEIRA TURMA 
Crime Falimentar e Inquérito Judicial 
Iniciado o julgamento de habeas corpus em que se alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
pela circunstância de que o paciente fora intimado para os fins do art. 106 da Lei de Falências em momento posterior ao 
oferecimento da denúncia por crime falimentar, razão porque perdera a oportunidade de contestar as argüições contidas 
no inquérito judicial (Decreto-Lei 7.661/45, art. 106: “Nos 5 (cinco) dias seguintes, poderá o falido contestar as 
argüições contidas nos autos do inquérito e requerer o que entender conveniente”). A Ministra Ellen Gracie, relatora, 
proferiu voto no sentido de indeferir o writ, por entender que, sendo o inquérito judicial para a apuração de crime 
falimentar peça de natureza meramente informativa, eventual falha procedimental, como a falta de intimação do falido 
para os fins do art. 106, não teria o poder de contaminar a ação penal. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido 
de vista do Min. Ilmar Galvão. HC 82.222-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 17.9.2002. (HC-82222) 
Compensação da COFINS e Isonomia 
A Turma deliberou afetar ao Plenário o julgamento de recurso extraordinário em que se sustenta que o art. 8º da Lei 
9.718/98, ao possibilitar a compensação de até um terço da COFINS efetivamente paga com a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, viola o princípio da isonomia, porquanto impede a mesma compensação às pessoas jurídicas que 
apresentem prejuízo.  
RE 336.134-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 17.9.2002. (RE-336134) 
Precatório: Não-Cabimento de Juros de Mora  
Não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a do efetivo pagamento de 
precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de 
inadimplemento por parte do Poder Público. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento a recurso 
extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para reformar acórdão do Tribunal de Alçada 
do Estado de São Paulo que entendera devida a incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento de 
precatório relativo a crédito de natureza alimentar (CF, art. 100, § 1º: “É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciais, 
apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte.”).  
RE 305.186-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 17.9.2002. (RE-305186) 
SEGUNDA TURMA 
Agravo em Matéria Criminal e Traslado 
A certidão de publicação do acórdão recorrido constitui peça de traslado obrigatório, ainda que se trate de agravo de 
instrumento objetivando a subida de recurso extraordinário em matéria criminal. Com base nesse entendimento, a 
Turma indeferiu habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ, que não conhecera de agravo 
de instrumento interposto para a subida de recurso especial criminal pela ausência da cópia da certidão de publicação do 
acórdão recorrido. Precedentes citados: AI (ED) 362.240-MG (DJU de 19.12.2001) e AI (AgR) 318.614 (DJU de 
20.4.2001).  
HC 82.105-SE, rel. Min. Carlos Velloso, 17.9.2002. (HC-82105) 
Juiz Natural e Delegação de Atos Instrutórios 
Não ofende o princípio do juiz natural a delegação, pelo ministro relator, da competência para realização de atos de 
instrução criminal a juiz ou desembargador específico. Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus 
em que se alegava constrangimento ilegal decorrente de decisão de ministro do STJ que, nos autos de ação penal 
originária, delegara a realização do interrogatório de um dos acusados a desembargador específico no TRF da 2ª 
Região, e a instrução processual, em relação aos demais réus, a magistrado da Justiça Federal de primeira instância. 
Salientou-se que, nas hipóteses de delegação de atos instrutórios prevista no art. 9º da Lei 8.038/90, o juízo deprecado 
apenas atua em nome do Juízo superior, permanecendo o relator como juiz natural do processo, a quem competirá a 
direção da instrução criminal. (Lei 8.038/90, art. 9º, §1º: “o relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de 
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outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de 
ordem”). Precedente citado: HC 73.780-RS (DJU de 31.5.1996).  
HC 82.111-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 17.9.2002. (HC-82111) 
Crime Ambiental e Competência 
Considerando inexistente a presença de interesse direto e específico a bem da União a justificar a competência da 
Justiça Federal para julgamento da ação penal proposta contra o paciente — acusado da suposta prática do delito 
previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 em razão do transporte de madeira em tora sem a devida 
autorização —, a Turma deferiu habeas corpus para afirmar a competência da Justiça Comum estadual para o 
julgamento da espécie, afastando, assim, a argumentação do acórdão recorrido no sentido de que a lavratura do auto de 
infração pelo IBAMA implicaria a competência da Justiça Federal, por ofensa a interesse da mencionada autarquia, uma 
vez que tal atividade de fiscalização, ainda que relativa ao cumprimento de preceito da Lei de Crimes Ambientais, 
configura interesse genérico ou indireto da União para os fins do art. 109, IV, da CF. Precedentes citados: RE 300.244-
SC (DJU de 19.12.2001) e RE 166.943-PR (DJU de 4.8.1995).  
HC 81.916-PA, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.9.2002. (HC-81916) 
C l i p p i n g    d o    D J 
20 de setembro de 2002 
ADI N. 196-AC 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. 
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, mostra-se inconstitucional a equiparação de vencimentos entre 
servidores estaduais e federais, por ofensa aos arts. 25 e 37, XIII da Constituição Federal. Precedentes: ADIMC 117, 
ADIMC 193 e ADI 237. 
Procedência da ação, declarando-se inconstitucional a expressão “cujo soldo não será inferior ao dos servidores 
militares federais”, constante da norma estadual acima citada.  
*noticiado no Informativo 277 
ADI N. 250-RJ 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES ESTADUAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. 
Sendo os dispositivos impugnados relativos ao regime jurídico dos servidores públicos fluminenses, resulta 
caracterizada a violação à norma da alínea c do inciso II do § 1.º do art. 61 da Constituição Federal, que, sendo corolário 
do princípio da separação de poderes, é de observância obrigatória para os Estados, inclusive no exercício do poder 
constituinte decorrente. 
Ação julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 277 
ADI N. 260-SC 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 131, X, D,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  
ESTADO  DE SANTA CATARINA. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO 
AUTORIZATIVO. 
Tendo a norma sob enfoque da Carta catarinense instituído benefício relativo ao ICMS sem a prévia celebração de 
convênio entre os Estados e o Distrito Federal, contraria o art. 155, § 2.º, XII, g, da Constituição Federal. 
Ação julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 274 
ADI N. 601-RJ 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 85 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDIÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VALE-TRANSPORTE. CONTRARIEDADE AO ART. 22, I, DA 
CARTA DA REPÚBLICA. 
A norma fluminense sob enfoque, ao dispor sobre direito de índole trabalhista, regulado por legislação federal própria 
(Lei n.º 7.418/85), invadiu competência legislativa da União, expressa no mencionado dispositivo da Carta da 
República. 
Ação julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 275 
ADI N. 651-TO 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 147/90, DO ESTADO DO TOCANTINS. 
VENDA DE IMÓVEIS PÚBLICOS SEM A REALIZAÇÃO DA NECESSÁRIA LICITAÇÃO. CONTRARIEDADE 
AO INCISO XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
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O ato normativo impugnado, ao possibilitar  a venda direta de lotes e  moradias em áreas públicas no perímetro urbano 
de Palmas-TO, viola a exigência de realização de prévia licitação para a alienação de bens públicos, na forma do 
mencionado dispositivo constitucional.  
Ação julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 276 
ADI N. 743-RO 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 29, XV, E 61, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. 
Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas decisões, firmou entendimento de que as normas que subordinam a 
ausência do Governador do Estado do território nacional por qualquer período à autorização prévia das Casas 
Legislativas Estaduais ferem o princípio da independência e da harmonia entre os Poderes, além do princípio da 
liberdade de locomoção. Precedentes: ADIMC 678/RJ e ADIMC 703/AC. 
Ação direta que se julga procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “nem do território 
nacional por qualquer prazo”, constante no art. 61, § 1º, da Carta Rondoniense. 
*noticiado no Informativo 279 
ADI N. 770-MG 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 181, incisos I e II. Acordos e 
convênios celebrados entre Municípios e demais entes da Federação. Aprovação prévia da Câmara Municipal. 
Inconstitucionalidade. Art. 2º da Constituição Federal. 
Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas decisões, firmou o entendimento de que as normas que subordinam a 
celebração de convênios em geral, por órgãos do Executivo, à autorização prévia das Casas Legislativas Estaduais ou 
Municipais, ferem o princípio da independência dos Poderes, além de transgredir os limites do controle externo previsto 
na Constituição Federal. Precedentes: ADI nº 676/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso e ADI nº 165/MG, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence. 
Ação direta que se julga procedente. 
*noticiado no Informativo 274 
ADI N. 872-RS 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 9.868, de 28/04/93, do Estado do Rio Grande do Sul. Lei de iniciativa 
parlamentar versando sobre servidores públicos, regime jurídico e aposentadoria. Impossibilidade. Artigos 2º, 25, caput 
e 61, § 1º, II, c da Constituição Federal. 
Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento no sentido “de ser de observância compulsória pelos 
Estados as regras básicas do processo legislativo federal, por sua implicação com o princípio fundamental da 
separação e independência dos Poderes” (ADI nº 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J. 26.02.99), incluindo-se as 
regras de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo na elaboração de leis que disponham sobre remuneração dos 
servidores, seu regime jurídico único e sua aposentadoria. Precedentes: ADI nº 2.115, Rel. Min. Ilmar Galvão e ADI nº 
700, Rel. Min. Maurício Corrêa. 
Existência, ainda, de vício material, ao estender a lei impugnada a fruição de direitos estatutários aos servidores 
celetistas do Estado, ofendendo, assim, o princípio da isonomia e o da exigência do concurso público para o provimento 
de cargos e empregos públicos, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, caput e 37, II da Constituição. 
Ação direta a que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.868, de 28/04/93, do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
*noticiado no Informativo 279 
ADI N. 1.330-DF - Liminar 
RELATOR: MIN. FRANCISCO REZEK 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. PROJETO DE LEI. VETO 
DO PODER EXECUTIVO. DERRUBADA DO VETO. MEDIDA PROVISÓRIA QUE TRATA DA MESMA 
MATÉRIA. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CF/88: INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 187 DA CF/88. 
NORMA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
I - O ritual previsto na Carta da República no que concerne ao veto presidencial a projeto de lei oriundo do Congresso 
Nacional, bem como à sua rejeição, foi observado. Não há, no caso, reedição de uma norma promulgada mediante 
derrubada de veto. Aspecto de bom direito não demonstrado. 
II - O artigo 187 da Constituição Federal é norma programática na medida em que prevê especificações em lei 
ordinária. Ausência, à primeira abordagem, da tese da inconstitucionalidade material. 
Medida liminar indeferida. 
ADI N. 1.704-MT 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. VEÍCULOS: PELÍCULA DE FILME SOLAR. Lei 6.908, de 01.7.97, 
do Estado de Mato Grosso. C.F., art. 22, XI. 
I - Legislação sobre trânsito: competência privativa federal: C.F., art. 22, XI. 
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II - Lei 6.908, de 1997, do Estado do Mato Grosso, que autoriza o uso de película de filme solar nos vidros dos 
veículos: sua inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito. 
III - ADIn julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 275 
ADI N. 1.838-CE – Liminar 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INSTITUI GRATIFICAÇÃO 
DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO A MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA. VÍCIO FORMAL. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 93, V; 96, II, 'b' 
E 99 DA CF. PRECEDENTES. 
LIMINAR DEFERIDA. 
ADI N. 1.841-RJ 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERAÇÕES URBANAS, 
MICROREGIÃO. C.F., art. 25, §3º. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 357, parágrafo único.  
I. - A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações  urbanas e microregiões, constituídas por agrupamentos de 
municípios limítrofes, depende, apenas, de lei complementar estadual.  
II. - Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 357 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
III. - ADIn julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 275 
ADI N. 1.920-BA – Liminar 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE 
SEGURIDADE SOCIAL QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA,  ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. 
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE 
SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL O ART. 5º POIS APENAS RELACIONA OS 
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO. 
LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 
Rcl (AgR-ED) N. 1.905-SP 
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às 
pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato 
de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. 
*noticiado no Informativo 277 
HC (ED) N. 80.828-SP 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: INVIABILIDADE DA EXTRADIÇÃO RELATIVAMENTE AOS DOIS CRIMES IMPUTADOS AO 
PACIENTE, UM DOS QUAIS NÃO PUNIDO PELO DIREITO BRASILEIRO E O OUTRO ATINGIDO POR 
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE AO DECRETO DE PRISÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA 
DE CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NO 
ART. 117, § 1.º, DO CP. 
Omissão que, se existente, é de ser imputada não ao Tribunal, mas ao Ministério Público, que, com vista dos autos, 
deixou de referir o fato agora suscitado, o qual, por igual, não foi mencionado no pedido de extradição.  
De acrescentar-se, como obter dictum, que, no caso, o que houve com os co-réus não foi o julgamento, mas a dispensa 
desse ato (Trial Juri) pela aplicação do plea bargain, instituto do direito norte-americano que corresponde a uma 
transação entre acusação e defesa, pelo qual o acusado, em troca de alguma benesse, admite sua culpa (guilty plea), 
confessando as acusações; procedimento de natureza singular, sem correspondência no direito brasileiro.  
Embargos rejeitados. 
*noticiado no Informativo 254 
MS N. 23.665-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. 
REGISTRO. VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor público federal, por força de decisão 
judicial transitada em julgado. Impossibilidade de o Tribunal de Contas da União impor à autoridade administrativa 
sujeita à sua fiscalização a suspensão do respectivo pagamento. Ato que se afasta da competência reservada à Corte de 
Contas (CF, artigo 71, III). 
2. Ainda que contrário à pacífica jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de direito coberto pelo manto da res 
judicata somente pode ser descontituído pela via da ação rescisória. 
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Segurança concedida. 
*noticiado no Informativo 272 
MS N. 23.885-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT: PRESIDENTE DA REPÚBLICA: DENÚNCIA: CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. PRESIDENTE DA CÂMARA: COMPETÊNCIA. 
I. - Impeachment do Presidente da República: apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados: competência do 
Presidente desta para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, “que não se reduz à verificação das 
formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender(...) à rejeição 
imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, 
mediante recurso (...)”. MS 20.941-DF, Sepúlveda Pertence, “DJ” de 31.08.92. 
II. - M.S. indeferido. 
*noticiado no Informativo 279 
MS N. 24.001-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE TORNOU NULA A 
ADMISSÃO DE SERVIDOR NA SECRETARIA DO TRT DA 13ª REGIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TCU. 
APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE QUE OCUPAVA CARGO 
DE JUIZ CLASSISTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO APÓS O PRAZO LEGAL. 
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. 
1. O Tribunal de Contas da União é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, quando a 
decisão impugnada revestir-se de caráter impositivo. Precedentes. 
2. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório: inexistência, visto que o impetrante teve oportunidade de 
interpor pedido de reconsideração e de manifestar-se em embargos de declaração perante o órgão impetrado. 
3. Acumulação de cargos. Óbice à posse de candidato aprovado em concurso público, afastado pela superveniente 
aposentadoria proporcional do interessado como Juiz Classista (EC 20/98, artigo 11).  
4. Não se pode considerar nula a posse efetivada após decorrido o prazo legal, se o candidato, tendo cumprido todas as 
exigências legais, não contribuiu para a mora da Administração.  
5. Mera presunção sem base probante não autoriza a conclusão de que houve má-fé na postergação do ato 
administrativo.  
6. Não é decadencial o prazo de trinta dias, haja vista que a própria lei admite hipóteses de suspensão do trintídio para a 
posse e exercício. Casos excepcionados pelo TCU em que esse termo não tem sido cumprido. 
Segurança concedida. 
*noticiado no Informativo 269 
MS N. 24.235-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO: MEMBRO: FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA: AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. REMUNERAÇÃO. Lei Complementar 
nº 75, de 1993, artigo 204, IV, a e b; art. 237, V. ADIn 1.371-DF. 
I. - A interpretação conforme a Constituição, que o Supremo Tribunal Federal emprestou ao art. 237, V, da Lei 
Complementar nº 75, de 1993 — ADIn 1.371-DF, Néri da Silveira, Plenário, 03.6.98 — é no sentido de que a filiação 
partidária de membro do Ministério Público somente pode efetivar-se na hipótese de afastamento de suas funções 
institucionais, mediante licença, nos termos da lei. Aplicabilidade da norma do art. 204, IV, a e b, da Lei Compl. 75/93: 
o afastamento será sem remuneração, a partir da filiação (art. 204, IV, a). Efetivado o registro da candidatura, o 
afastamento será remunerado (Lei Compl. 75/93, art. 204, IV, b, § 2º). 
II. - M.S. indeferido. 
*noticiado no Informativo 274 
HC N. 81.879-SP 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Livramento condicional: extinção da pena com o termo final do prazo, se antes dele, não suspenso o seu 
curso nem revogado o benefício. 
1. É compulsória a revogação do livramento condicional se o liberado é condenado mediante sentença irrecorrível a 
pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício (CPen, art. 86, I).  
2. Para obstar, não obstante, a extinção da pena, pelo término do prazo do livramento condicional sem decisão judicial 
que o revogue, a solução legal exclusiva é a medida cautelar de suspensão do seu curso (c. Pr. Pen., art. 732; LEP, art. 
145). 
3. Não tendo havido a suspensão cautelar, corre sem óbice o prazo do livramento condicional, cujo termo, sem 
revogação, implica a extinção da pena. 
4. O retardamento de decisão, meramente declaratória, da extinção da pena - ainda quando devido à falta de ciência da 
condenação intercorrente -, não autoriza o juiz de execução a desconstituir o efeito anteriormente consumado do termo 
do prazo fatal do livramento. 
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*noticiado no Informativo 276 
RE N. 219.434-DF 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Engenheiros credenciados. Reconhecimento de relação de emprego. Alegação de acumulação vedada 
constitucionalmente. 
- A relação de emprego em causa foi reconhecida como existente antes do advento da Constituição de 1988, e, portanto, 
quando a Carta Magna anterior não exigia concurso público para o ingresso em emprego em empresa pública ou 
sociedade de economia mista, o que não fere o disposto no artigo 37, “caput” e inciso II, da atual Constituição, porque, 
se é certo que a Carta Magna tem aplicação imediata, e, portanto, é retroativa em grau mínimo (daí dizer-se que não há 
direito adquirido contra a Constituição), também é certo que, salvo quando ela expressamente o declara, não atinge ela, 
para desconstituí-los, fatos ocorridos no passado, como salienta ROUBIER (“Les Conflits de Lois dans le Temps”, II, nº 
122, p. 471, Recueil Sirey, Paris, 1933) ao observar que, “se, por exemplo, uma lei muda as condições do recrutamento 
de certas funções públicas, essa lei não terá efeito em face dos funcionários já nomeados, mas terá efeito imediato para 
todas as nomeações ulteriores”. 
- Nesse sentido, já decidiu esta Primeira Turma, ao acentuar, no AGRRE 230.248, “ao tempo em que reconhecido o 
vínculo trabalhista entre as partes (fevereiro de 1982) as empresas públicas não se submetiam à regra constitucional do 
concurso público”. 
- Somente com relação a dois dos reclamantes não reconheceu o acórdão recorrido a ocorrência de acumulação de 
empregos vedada constitucionalmente, e isso porque, em última análise, não a teve como comprovada, não sendo 
cabível o recurso extraordinário para reexame de prova (súmula 271). 
Recurso extraordinário não conhecido. 
HC N. 81.889-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: HABEAS-CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR QUE NÃO 
CONHECEU DO WRIT E DO AGRAVO REGIMENTAL DELE INTERPOSTO, POR ENTENDER AUSENTE ATO 
CONCRETO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COAÇÃO CONFIGURADA. 
Paciente amparado por ato judicial que lhe garantiu o licenciamento das fileiras militares, a fim de que assumisse o 
cargo para o qual fora aprovado em concurso público civil. Intimação ordenada pelo Comandante-Geral do Ar para 
apresentar-se à Corporação, sob ameaça de lhe ser decretada a deserção. Constrangimento ilegal que, configurado, 
caracteriza o Superior Tribunal Militar como autoridade coatora, por afirmar que inexiste ato concreto de coação. 
Ordem deferida para conceder salvo-conduto. 
*noticiado no Informativo 278 
 
45. INFORMATIVO Nº 283 DO STF - 23A 27 de setembro de 2002. 
ICMS e Salvados 
Iniciado o julgamento de mérito de ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio contra a expressão "e 
a seguradora", constante do inciso IV do art. 15 da Lei 6.763/75, na redação dada pelo art. 1º da Lei 9.758/89, ambas do 
Estado de Minas Gerais, bem como do art. 14, e da expressão "o comerciante", constante do inciso I do art. 15, todos da 
citada Lei 6.763/75, em que se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a alienação, 
por parte das empresas seguradoras, de salvados de sinistro. O Min. Gilmar Mendes, relator, proferiu voto no sentido de 
julgar procedente em parte o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade, no inciso IV do art. 15 da Lei 
6.763/75, da expressão "e a seguradora", por considerar que as vendas de salvados pelas companhias seguradoras 
constituiriam atividade integrante das operações de seguro, cuja tributação se sujeita à competência da União (CF, art. 
153, V), não se enquadrando tais vendas, ainda, no conceito de operações relativas à circulação de mercadorias. Após, o 
julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Nelson Jobim (Art. 15: "Incluem-se entre os contribuintes 
do imposto: ... IV - a instituição financeira e a seguradora").  
ADI 1.648-MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 25.9.2002. (ADI-1648) 
Intervenção Federal no Estado de São Paulo - 1 
Retomado o julgamento de pedidos de intervenção federal no Estado de São Paulo por descumprimento de decisão 
judicial (CF, art. 34, VI), em face do não-pagamento de valor requisitado em precatórios relativos a créditos de natureza 
alimentar - v. Informativo 277. O Min. Carlos Velloso, acompanhando o Min. Gilmar Mendes, proferiu voto-vista no 
sentido de julgar improcedente o pedido de intervenção por entender não configurado o descumprimento voluntário ou 
injustificado de decisão judicial por parte do Estado de São Paulo. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de 
vista do Min. Ilmar Galvão.  
IF 2.915-SP e IF 2.953-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 25.9.2002. (IF-2915)(IF-2953) 
Intervenção Federal no Estado de São Paulo - 2 
Iniciado o julgamento de pedidos de intervenção federal no Estado de São Paulo por descumprimento de decisão 
judicial (CF, art. 34, VI), em face do não-pagamento de valor requisitado em precatórios relativos a créditos de natureza 
alimentar, a título de complementação de depósitos insuficientes. O Min. Marco Aurélio, relator, entendendo subsistir a 
base dos pedidos de intervenção, porquanto fundados no descumprimento de decisão judicial que assentara a 
insuficiência dos depósitos realizados, na linha dos votos proferidos nos pedidos de intervenção 2.915-SP e 2.953-SP, 
deferiu o pedido formulado para que seja requisitada a intervenção nos termos do art. 36, II, da CF. De outra parte, os 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=1648&CLASSE=ADI&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2953&CLASSE=IF&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Ministros Gilmar Mendes, Maurício Corrêa e Carlos Velloso, também na linha dos votos já proferidos nas citadas 
intervenções, manifestaram-se pelo indeferimento do pedido. Após, o julgamento foi adiado em razão do pedido de 
vista do Min. Ilmar Galvão.  
IF 298-SP, IF 301-SP, IF 334-SP, IF 374-SP e IF 402-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 25.9.2002. (IF-298)(IF-301)(IF-
334)(IF-374)(IF-402) 
ADI: Não-Conhecimento 
Considerando que o julgamento da alegada inconstitucionalidade da norma impugnada dependeria da análise incidental 
de constitucionalidade do Convênio 66/88, não impugnado na ação, bem como das Leis Complementares 87/96 e 
102/2000, editadas após o início do julgamento, o Tribunal não conheceu de ação direta de inconstitucionalidade 
ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra vários dispositivos da Lei 10.259/89, do Estado de Pernambuco, 
que instituiu o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação no referido Estado.  
ADI 80-PE, rel. Min. Carlos Velloso, 25.9.2002. (ADI-80) 
Reforma Agrária e Fraude à Expropriação 
Concluído o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República que declarara 
imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária, em que se sustentava a nulidade do procedimento 
expropriatório sob a alegação de que, antes da expedição do decreto presidencial, o imóvel passara a ser constituído por 
diversos quinhões menores, enquadrando-se, portanto, como média propriedade rural, insuscetível de desapropriação - 
v. Informativos 243, 251 e 256. Considerando a informação encaminhada pelo TRF da 4ª Região, no sentido de que 
transitou em julgado a decisão que anulara os atos de fracionamento e de doação do imóvel rural em causa, com a 
conseqüente desconstituição dos respectivos registros imobiliários, restando superado, assim, o fundamento para a ação 
mandamental, o Tribunal, por maioria, indeferiu o writ, vencido o Min. Octavio Gallotti, relator. O Min. Maurício 
Corrêa, à vista da mencionada informação, reajustou o voto proferido anteriormente.  
MS 22.794-PR, rel. orig. Min. Octavio Gallotti, red. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, 25.9.2002. (MS-22794) 
EC 16/97: Elegibilidade de Parentes Afins 
Iniciado o julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que, interpretando o disposto nos §§ 
5º e 7º do art. 14 da CF, concluira pela elegibilidade de cunhada e de irmão de prefeito, falecido antes dos 6 meses que 
antecederam o pleito, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, sob a fundamentação de que, subsistindo a possibilidade, 
em tese, de reeleição do próprio titular para o período subseqüente, seria também legítima a candidatura de seus 
parentes para os citados cargos eletivos, porquanto ocorrido o falecimento do titular dentro do prazo previsto na CF. 
Alega-se na espécie que os parentes até o segundo grau são inelegíveis para o mesmo cargo e na mesma base territorial, 
para a eleição subseqüente, a teor do que dispõe o § 7º do art. 14 da CF, cujo conteúdo não se alterou pela 
superveniência da EC 16/97, com a nova redação dada ao § 5º. O Min. Sepúlveda Pertence, relator, proferiu voto no 
sentido de manter o acórdão recorrido, por entender que, após a edição da EC 16/97, o tratamento dispensado ao titular 
do cargo deve ser o mesmo adotado relativamente aos parentes - ou seja, sendo reelegível o titular, e renunciando 6 
meses antes do pleito, permite-se a candidatura de seus parentes ao mesmo cargo -, no que foi acompanhado pelos 
Ministros Gilmar Mendes, Nelson Jobim e Maurício Corrêa. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de 
vista do Min. Moreira Alves. CF, art. 14, "§ 5º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito ... § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição").  
RE 344.882-BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 26.9.2002. (RE-344882) 
Conselho Superior da Magistratura do TJCE - 1 
Julgado procedente em parte o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a 
alínea d do inciso I do art. 41 da Lei 12.342/94 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará), bem como do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, com as alterações 
dadas pela Emenda Regimental 1/2001. O Tribunal, preliminarmente, declarou a prejudicialidade da ação quanto à 
alegada inconstitucionalidade formal de todo o Regimento Interno do Conselho Superior da Magistratura - haja vista a 
informação prestada no sentido de que o referido Regimento Interno fora aprovado, não por órgão fracionário, mas pelo 
Pleno do Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto no art. 96, I, a, da CF -, e, igualmente, dos incisos VI e IX 
do art. 13, 43 e 48, do mesmo Regimento Interno, no tocante à alegação de vício material, porquanto alterados ou 
revogados pela Emenda Regimental 2/2002.  
ADI 2.580-CE, rel. Min. Carlos Velloso, 26.9.2002. (ADI-2580) 
Conselho Superior da Magistratura do TJCE - 2 
Prosseguindo no julgamento acima mencionado, o Tribunal, por entender caracterizada a contrariedade ao art. 93, 
caput, e inciso X, da CF ("Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: ... X - as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;"), julgou procedente a ação para 
declarar a inconstitucionalidade, no art. 12, da expressão "proferindo decisão acerca da aplicação das sanções cabíveis", 
e do art. 30 e seu parágrafo único, todos do aludido Regimento Interno - que atribuem ao Conselho Superior da 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=402&CLASSE=IF&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=402&CLASSE=IF&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=80&CLASSE=ADI&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=22794&CLASSE=MS&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=344882&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2580&CLASSE=ADI&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Magistratura a competência para instaurar processos administrativos disciplinares contra magistrados. Em seguida, o 
Tribunal, ressaltando que a remoção compulsória possui procedimento próprio estabelecido na LOMAN, declarou, 
ainda, a inconstitucionalidade do art. 57 do aludido Regimento Interno - que determinava o rito ordinário para o 
processo administrativo quando a falta funcional resultasse na aplicação de sanções de remoção compulsória, 
disponibilidade ou aposentadoria com proventos proporcionais. No mesmo julgamento, também por unanimidade, por 
ofensa ao art. 96, I, a, da CF, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da alínea d do inciso I do art. 41 da Lei 
estadual 12.342/94, que estabelecia a competência originária do Conselho de Magistratura para a elaboração de seu 
regimento interno. Após, por maioria, o Tribunal, por ofensa ao art. 93, X, da CF, declarou a inconstitucionalidade dos 
arts. 37 e 40 - que previam, respectivamente, a competência do Conselho para tomar as providências necessárias à 
apuração de faltas funcionais de magistrados, e para determinar a realização de sindicância pela Corregedoria para a 
apuração da autoria e materialidade dos fatos ensejadores de sanções disciplinares -, vencido, no ponto, o Min. Carlos 
Velloso, relator, que a eles emprestava interpretação conforme a CF para limitar a sua aplicação às sanções disciplinares 
de advertência e censura.  
ADI 2.580-CE, rel. Min. Carlos Velloso, 26.9.2002. (ADI-2580) 
Benefício Previdenciário e URV 
O Tribunal deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para, 
reformando acórdão do TRF da 4ª Região, declarar a constitucionalidade da expressão "nominal" constante do inciso I 
do art. 20 da Lei 8.880/94 ("Os benefícios mantidos pela Previdência Social são convertidos em URV em 1º de março 
de 1994, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 
janeiro e fevereiro de 1994, com correção monetária integral"). Afastou-se na espécie a alegação de que o recorrido 
teria direito adquirido à conversão do benefício para URV em março de 1994 com a inclusão dos reajustes integrais nas 
parcelas consideradas para o cálculo da média aritmética (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994), 
uma vez que a Lei 8.700/93, vigente à época, previa o reajustamento dos benefícios somente ao final de cada 
quadrimestre. Salientou-se, ademais, que o INSS observara as regras estabelecidas na legislação então vigente para 
proceder à correção do benefício, atuando em conformidade, portanto, com o critério estabelecido no art. 201, § 4º, da 
CF.  
RE 313.382-SC, rel. Min. Maurício Corrêa, 26.9.2002. (RE-313382) 
PRIMEIRA TURMA 
Correção dos Saldos do FGTS: Julho/90 e Março/91 
A Turma manteve acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região no ponto em que determinara a correção dos saldos das 
contas vinculadas ao FGTS dos recorridos pelo IPC nos meses de julho/90 e março/91. Considerou-se não caracterizada 
a necessária questão de direito intertemporal a justificar o conhecimento do recurso extraordinário por ofensa ao 
princípio constitucional do direito adquirido, mas sim discussão sobre a correta aplicação de leis disciplinadoras do 
assunto, de natureza infraconstitucional.  
RE 318.644-RR, rel. Min. Ilmar Galvão, 24.9.2002. (RE-318644) 
SEGUNDA TURMA 
Fiança e Concurso Material 
Concluído julgamento de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que negara pedido de arbitramento de fiança 
ao paciente por crime cometido em concurso material, cuja soma das penas fixadas ultrapassa, na espécie, o quantum de 
2 anos previsto no art. 323, I do CPP - v. Informativo 174. A Turma, por maioria, indeferiu o writ ao fundamento de 
que, para efeito da concessão de fiança, deve ser considerada a soma das penas mínimas cominadas em concurso 
material, vencido o Min. Marco Aurélio, por entender que deveria ser considerada cada pena mínima cominada 
individualmente e não a sua soma. (CPP, art. 323: "Não será concedida fiança: I - nos crimes punidos com reclusão em 
que a pena mínima cominada for superior a dois anos;").  
HC 79.376-RJ, rel. Min. Celso de Mello, 24.9.2002. (HC-79376) 
Imunidade Profissional de Advogado 
Iniciado o julgamento de recurso em habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal ajuizada contra o 
recorrente, advogado, pela suposta prática de crime de injúria (CPM, art. 216), sob a alegação de que as expressões 
tidas por injuriosas, constantes de representação promovida contra general do Exército em procedimento administrativo 
militar, estariam acobertadas pela imunidade profissional. O Min. Nelson Jobim, relator, ressaltando que o Estatuto da 
OAB, por ser Lei federal específica mais recente, ampliou os limites do inciso I do art. 220 do CPM - estendendo, 
portanto, a imunidade material a situações ocorridas em juízo ou fora dele -, proferiu voto no sentido de dar provimento 
ao recurso, por entender que as alegadas afirmações inserem-se no contexto da imunidade material do advogado, 
existindo, na espécie, nexo causal entre o fato imputado e a defesa exercida pelo recorrente. Após o julgamento foi 
adiado em virtude do pedido de vista do Min. Carlos Velloso. (Lei 8.906/94, art. 7º, § 2º: "O advogado tem imunidade 
profissional, não constituindo injúria, difamação, ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício 
de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que 
cometer." - CPM, art. 220: "Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou 
caluniar: I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu 
procurador;").  
RHC 82.033-AM, rel. Min. Nelson Jobim, 24.9.2002. (RHC-82033) 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2580&CLASSE=ADI&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=313382&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=318644&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=79376&CLASSE=HC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=82033&CLASSE=RHC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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C L I P P I N G D O D J 
27 de setembro de 2002 
ACO N. 515-DF - Q. Ordem 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO O BANCO 
CENTRAL DO BRASIL E O DISTRITO FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 
AMEAÇA DE CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, I, F, CF. 
Sendo a imunidade recíproca uma forma de manifestação do princípio federativo, possui o conflito em questão estreita 
ligação com o pacto da Federação, hipótese em que esta Corte tem reconhecido, excepcionalmente, sua competência 
originária, no exercício outorgado pelo art. 102, I, f da CF. Precedentes: ACORQO nº 477, Rel. Min. Moreira Alves e 
ACORQO nº 593, Rel. Min. Néri da Silveira. 
Questão de ordem que se resolve firmando a competência desta Corte para o julgamento da causa. 
*noticiado no Informativo 280 
ADI N. 403-SP 
RELATOR: ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 41 DO 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSPORTE 
DE TRABALHADORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. 
Os mencionados dispositivos constitucionais paulistas, ao regularem matéria relativa aos transportes, invadiram 
competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, da Constituição Federal), o que fica mais evidente ante o 
disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 230, II). 
Ação julgada procedente. 
*noticiado no Informativo 274 
ADI N. 2.596-PA -Liminar 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: I. Constituição: princípio da efetividade máxima e transição. 
1. Na solução dos problemas de transição de um para outro modelo constitucional, deve prevalecer, sempre que 
possível, a interpretação que viabilize a implementação mais rápida do novo ordenamento. 
II. Tribunal de Contas dos Estados: implementação do modelo de composição heterogênea da Constituição de 1988. 
A Constituição de 1988 rompeu com a fórmula tradicional de exclusividade da livre indicação dos seus membros pelo 
Poder Executivo para, de um lado, impor a predominância do Legislativo e, de outro, vincular a clientela de duas das 
três vagas reservadas ao Chefe do Governo aos quadros técnicos dos Auditores e do Ministério Público especial. 
Para implementar, tão rapidamente quanto possível, o novo modelo constitucional nas primeiras vagas ocorridas a partir 
de sua vigência, a serem providas pelo chefe do Poder Executivo, a preferência deve caber às categorias dos auditores e 
membros do Ministério Público especial: precedentes do STF. 
* noticiado no Informativo 277 
ADI (AgR) N. 923-DF 
RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 
DESCABIMENTO, POR NÃO SE TRATAR DE ATO NORMATIVO (ART. 102, I, "a" DA C.F.). 
1. Seguimento (da A.D.I.) negado pelo Relator, por falta de possibilidade jurídica do pedido. 
2. Precedentes: ADI(s) nºs. 899, 594 e 1.493. 
3. Agravo improvido. Decisão unânime. 
*noticiado no Informativo 278 
 

D I V E R S O S  

 
46. RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2002 - PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

(DJU 03.09.2002, Seção 1, segunda parte, p. 496). 
 
Sr. Diretor: 
O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República adiante assinada, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, de acordo com o art. 127, caput, art. 129, II, da vigente Constituição Federal, combinado com 
os art. 1º, 2º, 5º, I "h", III, e da Lei Complementar nº 75/93 e 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que, sem embargo da função precípua do Cadastro de Pessoas Físicas, criado pela Lei nº 4862/65 
objetivando identificar os indivíduos perante o Fisco Federal e que a referida inscrição afigura-se, hoje, absolutamente 
indispensável para a vida cotidiana de qualquer cidadão; 
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CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal garante a gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania e que a Lei nº 9.265/96, regulando este dispositivo, prescreve, no ser art. 1º, inciso V: "quaisquer 
requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público" são gratuitos; 
CONSIDERANDO que se inserem entre os fundamentos da República, previstos no art. 1º, da Constituição Federal a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, estando este último disciplinado nos artigos 
6º e 7º, da Constituição, que asseguram, dentre outros, o direito à Previdência Social (art. 6º), ao seguro desemprego e à 
aposentadoria (art. 7º, inciso II e XXIV), os quais, para serem implementados dependem de inscrição do trabalhador no 
INSS. 
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 5º, da Instrução Normativa nº 070, de 05 de julho de 2000, da Secretaria 
da Receita Federal combinado com o art. 33, do decreto nº 3000/99, sem o referido cadastro não é possível manter 
qualquer conta bancária, caderneta de poupança ou pleitear benefícios junto ao INSS, tendo sido exigida sua 
apresentação inclusive para a proposição de ações judiciais e ainda para realização de matrícula em instituição de ensino 
superior.  
CONSIDERANDO que o §5º da Cláusula 1ª dos Convênios de Cooperação firmados entre a Secretaria da Receita 
Federal, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Empresa de Correios e Telégrafos, dispõe que o cartão de 
inscrição no CPF, a 2ª via do cartão, a correção dos dados cadastrais e a atualização de endereço poderiam, "à opção do 
contribuinte, ser obtidos gratuitamente, nas unidades da Secretaria da Receita Federal";  
CONSIDERANDO que a norma do art. 6º, da Instrução Normativa nº 070, de 05 de julho de 2000, da Secretaria da 
Receita Federal, determina que os atos relativos à solicitação de inscrição ou de segunda via do cartão CPF e a alteração 
de dados cadastrais fossem praticados exclusivamente nas entidades conveniadas, estando estas autorizadas a cobrar 
pelos seus serviços, operou a revogação da cláusula acima mencionada;  
CONSIDERANDO, por fim, que essa revogação extinguiu a possibilidade de obtenção gratuita do cartão de inscrição 
no CPF, contrariando os dispositivos legais e constitucionais referidos; resolve: Na forma do art. 6º, inciso XX, da Lei 
Complementar nº 75-93: 
RECOMENDAR à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT que forneça gratuitamente o cartão de CPF aos 
requerentes que comprovarem hipossuficiência de recursos. 
MÔNICA CAMPOS DE RÉ 
Procuradora da República 
 
47. RETIFICAÇÃO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 66, DE 29 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 03.09.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe 

sobre a não cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre os procedimentos para desconsideração de atos 
ou negócios jurídicos, para fins tributários; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a 
compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá 
outras providências. 

 
(Publicada no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2002, Seção 1, páginas 1 a 6) 
No art. 32, 
onde se lê: "§ 6º Aplica-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicáveis às contribuições 
referidas no caput." 
leia-se: "§ 6º Aplica-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicáveis às contribuições 
referidas no caput, observado o que se segue: 
I - em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o disposto nos arts. 1º a 7; 
II - em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores devidos 
correspondentes à Cofins e ao PIS/Pasep poderá ser feito com dispensa de multa e de juros moratórios, desde que 
efetuado em parcela única, até o último dia útil do mês de setembro de 2002". 
 
48. ORIENTAÇÃO NORMATIVA  DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2, DE 5 DE SETEMBRO DE 2002. 

(DOU 11.09.2002, Seção 1, pp. 30-4) 
 
O SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 9º da Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, e os incisos IV e X do art. 8º da Estrutura Regimental do Ministério da Previdência 
e Assistência Social, aprovada pelo Decreto nº 4.259, de 5 de junho de 2002, resolve 
CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 1º Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegure por lei, inclusive constituição estadual ou lei 
orgânica distrital ou municipal, a servidor público pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 
da Constituição Federal. 
CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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Art. 2º Considera-se instituído o regime próprio de previdência social a partir da publicação das normas previstas no art. 
1º. 
Art. 3º A extinção de regime próprio de previdência social far-se-á pela revogação de lei ou de dispositivos de lei que 
assegurem os benefícios previstos no art. 1º ou pela vinculação, por lei, do servidor titular de cargo efetivo ao Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 
Art. 4º Extinto o regime próprio de previdência social, o servidor ativo a ele vinculado filia-se automaticamente ao 
RGPS, sendo devidas, a partir da data de publicação da lei de extinção, as contribuições sociais nos termos da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, vedado o reconhecimento retroativo de direitos e deveres perante o RGPS. 
§ 1º Os benefícios concedidos durante a vigência do regime próprio de previdência social, bem como aqueles para os 
quais foram implementados, antes da extinção, os requisitos necessários a sua concessão serão custeados pelo ente da 
Federação. 
§ 2º Não se considera extinto o regime próprio de previdência social caso a lei extinga apenas a unidade gestora do 
regime. 
§ 3º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão que tenha por finalidade o gerenciamento e a operacionalização 
do regime próprio de previdência social. 
Art. 5º É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para servidor público titular de cargo 
efetivo e de mais de uma unidade gestora por regime próprio de previdência social em cada ente da Federação. 
CAPÍTULO III 
DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 
Art. 6º O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, criado pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e 
implementado pela Portaria nº 2.346, de 10 de julho de 2001, é o documento que atesta a adequação do regime próprio 
de previdência social de estado, Distrito Federal ou município aos critérios, requisitos e exigências da Lei nº 9.717, de 
1998. 
Art. 7º A Secretaria de Previdência Social - SPS manterá Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social - 
CADPREV, para fins de emissão do CRP. 
Parágrafo único. No CADPREV constarão os dados oficiais sobre regime próprio de previdência social, bem como, se 
for o caso, relatório de inobservância e descumprimento da Lei nº 9.717, de 1998, e da Portaria nº 4.992, de 1999. 
CAPÍTULO IV 
DOS CRITÉRIOS, REQUISITOS E EXIGÊNCIAS PARA EMISSÃO DO CRP 
SEÇÃO I 
DO CARÁTER CONTRIBUTIVO 
Art. 8º O caráter contributivo do regime próprio de previdência social é determinado pela previsão expressa, em lei, das 
alíquotas de contribuição do ente da Federação e do servidor 
§ 1º Para fins de emissão do CRP, entende-se, também, por caráter contributivo o repasse mensal e integral das 
contribuições previstas no caput à unidade gestora do regime próprio de previdência social. 
§ 2º Caso a alíquota de contribuição do ente da Federação não esteja expressa, é admissível a previsão do repasse, em 
Lei Orçamentária Anual, do valor correspondente à importância que permita estabelecer o equilíbrio financeiro do 
regime. 
§ 3º Incidirá contribuição para o regime próprio de previdência social durante o período de concessão do salário-
maternidade e auxílio-doença. 
SEÇÃO II 
DA COBERTURA EXCLUSIVA A SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO 
Art. 9º O regime próprio de previdência social abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo. 
Parágrafo único. Até 15 de dezembro de 1998, o servidor público ocupante de cargo em comissão, cargo temporário, 
emprego público ou função pública poderia estar vinculado a regime próprio de previdência social que assegurasse, no 
mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do respectivo ente da Federação. 
Art. 10 A filiação a regime de previdência do exercente de mandato eletivo deve observar as seguintes hipóteses: 
I - é filiado a regime próprio de previdência social, desde que amparado por regime próprio de previdência social na 
qualidade de servidor ativo titular de cargo efetivo e afastado do mesmo; 
II - é filiado obrigatório do RGPS, na qualidade de segurado empregado, caso não se enquadre na situação prevista no 
inciso I; ou 
III - quando vereador, desde que exerça, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato eletivo, filia-se ao RGPS por 
este e ao regime próprio de previdência social pelo exercício do cargo ou ao RGPS por ambas as atividades na hipótese 
de município sem regime próprio de previdência social. 
§ 1º Até 15 de dezembro de 1998, exclui-se do RGPS o exercente de mandato eletivo amparado por regime próprio de 
previdência social. 
§ 2º Se o exercente de mandato eletivo for aposentado por qualquer regime de previdência ou se afastar de atividade que 
o vinculava ao RGPS, sua contribuição social ao RGPS incidirá sobre o valor do subsídio auferido em razão do 
exercício do mandato. 
§ 3º Se ao exercente de mandato eletivo, não filiado a regime próprio de previdência social, for permitida a acumulação 
do mandato com outra atividade que o vincule ao RGPS, serão observadas as normas deste regime quanto à incidência 
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de contribuições sociais e limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, para os casos de exercício de múltiplas 
atividades. 
Art. 11 O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo 
temporário, emprego público, função pública ou mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamente, ao RGPS, na qualidade 
de segurado empregado, em relação a essas atividades. 
Parágrafo único. Até 15 de dezembro de 1998, exclui-se do RGPS, nas hipóteses mencionadas no caput, o aposentado 
amparado por regime próprio de previdência social. 
Art. 12 O servidor público titular de cargo efetivo da União, estados, Distrito Federal e municípios filiado a regime 
próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta do mesmo ou de 
outro ente da Federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime previdenciário de 
origem. 
SEÇÃO III 
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Art. 13 Os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários 
mencionados no art. 22, salvo a taxa de administração definida no art. 54. 
Parágrafo único. Entende-se por recursos previdenciários, dentre outros, as contribuições previdenciárias, e os valores, 
bens, ativos e direitos vinculados a regime próprio de previdência social. 
Art. 14 A proibição de assistência médica com recursos previdenciários inclui toda e qualquer previsão de prestação de 
assistência à saúde. 
Parágrafo único. Considera-se irregular o regime próprio de previdência social que estipule na legislação um percentual 
determinado da alíquota da contribuição previdenciária a ser utilizado para custeio da assistência médica. 
Art. 15 A vedação de prestação de assistência financeira com recursos previdenciários abrange toda e qualquer 
concessão de empréstimo efetuado pelo regime próprio de previdência social. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos contratos de assistência financeira celebrados pelo regime 
próprio de previdência social até 27 de novembro de 1998, vedada sua renovação. 
SEÇÃO IV 
DA VEDAÇÃO DE CONVÊNIO, CONSÓRCIO OU OUTRA FORMA DE ASSOCIAÇÃO 
Art. 16 É vedada a concessão de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação 
entre estados, entre estados e municípios e entre municípios, a partir de 28 de novembro de 1998. 
§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação existentes até 27 de novembro de 1998, deverão garantir 
integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos, bem como daqueles cujos requisitos necessários a sua 
concessão foram implementados até 27 de novembro de 1998, sendo vedada a concessão de novos benefícios a partir 
desta data. 
§ 2º O regime próprio de previdência social deve assumir integralmente os benefícios, cujos requisitos necessários a sua 
concessão tenham sido implementados a partir de 28 de novembro de 1998. 
SEÇÃO V 
DO ACESSO DO SEGURADO ÀS INFORMAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 17 A garantia de acesso do segurado às informações relativas à gestão do regime próprio de previdência social se 
dá, entre outras medidas, pela disponibilização, inclusive em meio eletrônico, dos relatórios contábeis e dos demais 
dados pertinentes. 
SEÇÃO VI 
DA VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA EM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO 
Art. 18 É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas 
em decorrência de função de confiança, de cargo em comissão ou do local de trabalho. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao salário-maternidade e auxílio-doença, que corresponderão à 
remuneração que o servidor percebia em data imediatamente anterior a da concessão do benefício. 
SEÇÃO VII 
DA SEPARAÇÃO DA CONTA PREVIDENCIÁRIA 
Art. 19 O regime próprio de previdência social manterá plano de contas e escrituração contábeis separados em relação 
ao tesouro do ente da Federação. 
Parágrafo único. As disponibilidades de caixa do regime próprio de previdência social, ainda que vinculadas a fundos 
específicos, devem ser depositadas e contabilizadas em contas separadas das demais disponibilidades do ente da 
Federação. 
SEÇÃO VIII 
DO ENCAMINHAMENTO DA LEGISLAÇÃO À SPS 
Art. 20 Para fins do disposto nesta Seção, o ente de Federação deverá encaminhar à SPS a constituição estadual, a lei 
orgânica distrital ou municipal e as leis que disciplinem o regime jurídico do servidor público e o regime próprio de 
previdência social, com suas alterações, bem como os respectivos regulamentos. 
§ 1º A SPS poderá solicitar outras normas legais que julgar pertinente para a análise da regularidade do regime próprio 
de previdência social. 
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§ 2º Deverá acompanhar a legislação o comprovante de sua publicação na impressa oficial ou afixação no local 
competente, conforme o caso. 
§ 3º As cópias dos originais da legislação e da publicação deverão ser autenticadas em cartório ou por servidor público 
devidamente identificado por nome, cargo e matrícula. 
SEÇÃO IX 
DOS DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS À SPS 
Art. 21 O regime próprio de previdência social deverá encaminhar à SPS, além do previsto no art. 20, os seguintes 
documentos: 
I - avaliação atuarial inicial; 
II - Demonstrativo Financeiro e Orçamentário da Receita e da Despesa Previdenciárias do período e acumuladas do 
exercício em curso, previsto no art.14 da Portaria nº 4.992, de 1999, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre; e 
III - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, conforme modelo eletrônico disponível na página 
eletrônica do Ministério da Previdência e Assistência Social, até 31 de julho de cada exercício. 
§ 1º Os municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes podem optar por encaminhar o Demonstrativo de 
que trata o inciso II em até 30 dias após o encerramento de cada semestre. 
§ 2º Os documentos mencionados nos incisos II e III serão remetidos pela página eletrônica do Ministério da 
Previdência e Assistência Social - MPAS. 
SEÇÃO X 
DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DISTINTO DOS PREVISTOS NO RGPS 
Art. 22 Salvo disposição em contrário da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998, o regime próprio de previdência social não poderá conceder benefício distinto dos previstos pelo RGPS, ficando 
restrito aos seguintes: 
I - quanto ao servidor: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria voluntária por idade; 
e) aposentadoria especial; 
f) auxílio-doença; 
g) salário-família; e 
h) salário-maternidade. 
II - quanto ao dependente: 
pensão por morte; e 
auxílio-reclusão. 
§ 1º São considerados benefícios previdenciários do regime próprio de previdência social os mencionados no caput, 
independentemente da fonte de custeio. 
§ 2º Independe de carência a concessão de benefícios previdenciários, ressalvadas as aposentadorias previstas nas 
alíneas ¿c¿ a ¿e¿ do inciso I, que observarão as carências previstas nos arts. 36 a 38 e 40 a 42. 
§ 3º O auxílio-reclusão somente será pago enquanto for mantida a filiação do servidor ao regime próprio de previdência 
social. 
§ 4º Na concessão do auxílio-doença e salário-maternidade deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 8º e no 
parágrafo único do art. 18. 
Art. 23 Considera-se distinto do RGPS o benefício que, apesar de possuir a mesma nomenclatura, tenha requisitos e 
critérios, para a sua concessão, diversos do RGPS, inclusive quanto à definição de dependente. 
Art. 24 Para fins do disposto no art. 23, são dependentes de servidor filiado ao regime próprio de previdência social, 
exclusivamente, os seguintes: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos 
ou inválido; 
II - os pais; ou 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 
§ 1º Equipara-se a filho, mediante declaração escrita do servidor e desde que comprovada a dependência econômica, o 
enteado, o menor que esteja sob sua tutela e o menor sob guarda que não possuam bens suficientes para o próprio 
sustento e educação. 
§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o servidor ou servidora. 
§ 3º Entende-se por união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem 
solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem. 
§ 4º O companheiro ou a companheira homossexual de servidor ou servidora poderá integrar o rol dos dependentes 
desde que comprovada a união estável, concorrendo, para fins de pensão por morte e de auxílio-reclusão, com os 
dependentes previstos no inciso I. 
§ 5º Os dependentes para fins de concessão do salário-família são os mencionados no art. 26. 
Art. 25 A perda da qualidade de dependente ocorre: 
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I - para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela 
anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; 
II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o servidor ou servidora, enquanto não lhe 
for garantida a prestação de alimentos; 
III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela 
emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em 
curso de ensino superior; e 
IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez; ou 
b) pelo falecimento. 
Art. 26 O salário-família será devida somente a servidor, ativo e inativo, que perceber remuneração, subsídio ou 
proventos igual ou inferior a R$ 468,47 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) por filho ou 
equiparado de qualquer condição até quatorze anos ou inválido. 
§ 1º O valor limite mencionado no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
§ 2º O direito ao salário-família cessa automaticamente: 
I - por morte do filho ou equiparado; 
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido; 
III - pela cessação da invalidez; ou 
IV - pelo término da filiação do servidor ao regime próprio de previdência social. 
Art. 27 Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente de servidor que percebia remuneração igual ou inferior a R$ 468,47 
(quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), corrigido nos termos do § 1º do art. 26. 
Parágrafo único. O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma forma em que foi 
concedido, independentemente do valor da remuneração do servidor. 
SEÇÃO XI 
DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 
Art. 28 Na hipótese do regime próprio de previdência social possuir órgão deliberativo, deverá ser garantida a 
participação, no colegiado, de representante de servidor, ativo e inativo, e pensionista vinculado ao regime próprio de 
previdência social e indicado por organização sindical ou de classe. 
SEÇÃO XII 
DO REGISTRO INDIVIDUALIZADO 
Art. 29 O registro individualizado das contribuições do servidor titular de cargo efetivo terá os seguintes dados: 
I - nome; 
II - matrícula; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês, do exercício financeiro anterior; 
IV - valores mensais e acumulados da contribuição do servidor do exercício financeiro anterior; e 
V - valores mensais e acumulados da contribuição do ente da Federação do exercício financeiro anterior. 
§ 1º O servidor será cientificado das informações constantes de seu registro individualizado mediante extrato anual de 
prestação de contas. 
§ 2º O registro individualizado será um registro cadastral, que será consolidado para fins contábeis. 
SEÇÃO XIII 
DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO MPAS E DO INSS 
Art. 30 A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios prestarão ao MPAS, quando solicitados, informações 
sobre regime próprio de previdência social e fundo previdenciário previsto no art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998. 
Art. 31 Ao Auditor Fiscal da Previdência Social, devidamente credenciado pelo Diretor de Arrecadação do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, deverá ser dado livre acesso à unidade gestora de regime próprio de previdência 
social ou de fundo previdenciário, podendo inspecionar livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao 
perfeito desempenho de suas funções. 
SEÇÃO XIV 
DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Art. 32 Os recursos previdenciários vinculados a regime próprio de previdência social serão aplicados de acordo com as 
diretrizes previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.652, de 23 de setembro de 1999, e alterações. 
SEÇÃO XV 
DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM CRITÉRIOS E REQUISITOS DISTINTOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
Art. 33 Os critérios e requisitos definidos na Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 20, de 1998, para a 
concessão de benefícios previdenciários devem ser observados e aplicados pelo regime próprio de previdência social. 
SUBSEÇÃO I 
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Art. 34 O servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei, hipóteses em que os proventos corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria. 
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Parágrafo único. O servidor que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente 
cancelada. 
SUBSEÇÃO II 
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
Art. 35 O servidor, de ambos os sexos, será aposentado compulsoriamente no dia em que completar setenta anos de 
idade. 
Parágrafo único. Ressalvada a aposentadoria especial a ser disciplinada por lei complementar federal, é vedada a 
fixação de aposentadoria compulsória em idade limite distinta daquela definida no caput. 
SUBSEÇÃO III 
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
Art. 36 O servidor fará jus à aposentadoria voluntária com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, 
os seguintes requisitos: 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 
III - sessenta anos de idade e trinta e cinco de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e 
trinta de tempo de contribuição, se mulher. 
§ 1º Os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria. 
§ 2º Para efeito de contagem do tempo mínimo de dez anos no serviço público somente será considerado o efetivo 
exercício em cargo efetivo, em qualquer ente da Federação, salvo o disposto no § 3º. 
§ 3º Até 15 de dezembro de 1998, poderá ser considerado, para fins do inciso I do caput, o efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função público vinculado, à época, a regime próprio de previdência social. 
§ 4º O requisito do inciso II do caput deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor esteja em efetivo 
exercício na data imediatamente anterior a da concessão do benefício. 
SUBSEÇÃO IV 
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
Art. 37 O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 
III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher. 
Parágrafo único. À aposentadoria prevista neste artigo, aplica-se o disposto nos §§ 1º a 4º do art. 36. 
SUBSEÇÃO V 
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR 
Art. 38 O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 36, terá os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição, reduzidos em cinco anos. 
§ 1º Considera-se como tempo de efetivo exercício na função de magistério a atividade docente do professor exercida 
exclusivamente em sala de aula. 
§ 2º À aposentadoria prevista neste artigo, aplica-se o disposto nos §§ 1º a 4º do art. 36. 
SUBSEÇÃO VI 
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
Art. 39 Ao servidor que tenha ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo na 
administração pública direta, autárquica e fundacional até 16 de dezembro de 1998, é facultado aposentar-se pelas 
regras previstas nos arts. 36 a 38 ou pelas estabelecidas nesta Subseção. 
Art. 40 É assegurado o direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais, ao servidor de que trata o art. 39, e 
que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e 
III - tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de tempo de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 
1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior, conforme Anexo I. 
Parágrafo único. À aposentadoria prevista neste artigo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 36. 
Art. 41 É assegurado o direito à aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao 
servidor de que trata o art. 39, e que preencha, cumulativamente, o seguintes requisitos: 
I - cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
II - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e 
III - tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
b) um período adicional de tempo de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, em 16 de dezembro 
de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior, conforme Anexo II. 
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§ 1º Os proventos da aposentadoria voluntária proporcional ao tempo de contribuição serão equivalentes a setenta por 
cento da remuneração do servidor no cargo efetivo em quer se dará a aposentadoria, acrescido de cinco por cento desse 
valor por ano de contribuição que supere o tempo de contribuição de trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se 
mulher, acrescidos do período adicional de contribuição de que trata a alínea "b" do inciso III do caput, até atingir o 
limite de cem por cento. 
§ 2º À aposentadoria prevista neste artigo, aplica-se o disposto no § 4º do art. 36. 
Art. 42 O servidor ocupante de cargo de professor que tenha ingressado, por concurso público de provas ou de provas e 
títulos, em cargo efetivo de magistério até 16 de dezembro de 1998, e que optar pelas regras de transição para 
aposentadoria com proventos integrais, terá o tempo de serviço exercido na função de magistério até 16 de dezembro de 
1998 contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e vinte por cento se mulher, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício na função de magistério, nos termos do § 1º do art. 38, conforme o 
Anexo III. 
SUBSEÇÃO VII 
DO DIREITO ADQUIRIDO 
Art. 43 É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, aos servidores que, até 16 de dezembro de 1998, 
tenham cumprido os requisitos para sua concessão com base nos critérios da legislação então vigente, preservada a 
opção prevista no art. 39. 
§ 1º Os cálculos dos proventos de aposentadoria, integral ou proporcional, serão efetuados de acordo com a legislação 
em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão, observada a remuneração 
do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
§ 2º O servidor que até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obter a aposentadoria proporcional 
com base nos critérios da legislação então vigente, e que optar por se aposentar pelas regras dos arts. 36 a 42 terá que 
cumprir os demais requisitos previstos para a aposentadoria que será concedida. 
SUBSEÇÃO VIII 
DA PENSÃO POR MORTE 
Art. 44 A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria 
direito o servidor em atividade se tivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o art. 34. 
§ 1º O valor da pensão, por ocasião da sua concessão, não poderá exceder à remuneração do servidor no cargo efetivo 
que serviu de referência para sua concessão. 
§ 2º É assegurada a concessão de pensão, a qualquer tempo, a dependentes de servidor que tenha falecido até 16 de 
dezembro de 1998, calculada com base nos critérios da legislação vigente na data do óbito. 
SUBSEÇÃO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE BENEFÍCIO 
Art. 45 O servidor que, após completar as exigências para aposentadorias estabelecidas nos arts. 40, 42 e 43, 
permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria contidas no art. 36. 
Parágrafo único. Poderá o ente da Federação, por lei, conceder isenção da contribuição previdenciária para o servidor 
que, após completar as exigências para a aposentadoria previstas no art. 36, permanecer em atividade até complementar 
o requisito para a aposentadoria estabelecida no art. 35. 
Art. 46 A isenção prevista no caput do art. 45 não se aplica à contribuição previdenciária devida pelo ente da Federação 
ao regime próprio de previdência social. 
Art. 47 É vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que 
lei complementar federal discipline a matéria. 
Art. 48 Os proventos de aposentadoria não poderão exceder à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria. 
Art. 49 Ressalvado o art. 41, para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição será considerado um 
trinta e cinco avos da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria no dia 
anterior ao da concessão do benefício, por tempo de contribuição, se homem, e um trinta avos, se mulher. 
Art. 50 É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência de servidor 
público titular de cargo efetivo, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal. 
Art. 51 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência 
social de servidor titular de cargo efetivo, de militar das Forças Armadas e de estados, Distrito Federal e municípios, 
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição 
Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
§ 1º O servidor inativo para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele que gerou a 
aposentadoria deverá renunciar aos proventos dessa. 
§ 2º A vedação prevista no caput não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares, que, até 16 
de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e 
títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma 
aposentadoria pelo regime próprio de previdência do servidor público, exceto se decorrentes de cargos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal. 
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§ 3º Na hipótese da proibição de percepção de mais de uma aposentadoria prevista no § 2º, poderá o servidor renunciar 
aos proventos de aposentadoria percebidos para fazer jus aos proventos decorrentes do cargo que ocupa. 
Art. 52 A soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos 
públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o RGPS, e o montante resultante da adição de 
proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável previsto na Constituição Federal, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo efetivo não poderão exceder ao subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
§ 1º Até que lei venha a definir o limite máximo de remuneração de que trata o caput, será considerado como limite os 
valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros 
de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos estados, Distrito Federal, e, nos 
municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. 
§ 2º Para fins de apuração do limite previsto no parágrafo anterior serão excluídas as parcelas remuneratórias referentes 
a vantagens pessoais. 
Art. 53 É vedado o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário. 
Parágrafo único. Entende-se por tempo de contribuição fictício todo aquele considerado em lei como tempo de 
contribuição para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por parte do servidor, a prestação de serviço e a 
correspondente contribuição, cumulativamente. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 54 A taxa de administração do regime próprio de previdência social não poderá ser superior a 2% (dois pontos 
percentuais) do valor total da remuneração do exercício financeiro anterior dos servidores ativos e dos militares 
vinculados ao regime próprio de previdência social. 
Parágrafo único. São consideradas despesas administrativas, entre outras: 
I - despesas com pessoal em exercício na unidade gestora do regime próprio de previdência social; 
II - despesas de manutenção e operacionalização do regime próprio de previdência social; 
III - despesas de manutenção de bens móveis e imóveis vinculados ao regime próprio de previdência social; 
IV - despesas com consultoria e assessoria técnica. 
Art. 55 Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Orientação Normativa nº 001, 
de 29 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de maio de 2001, pág. 43. 
VINÍCIUS CARVALHO PINHEIRO 
ANEXO I 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS 
Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor aposentar-se pela regra 
de transição, por tempo integral de contribuição, segundo as regras estabelecidas no art. 8º da Emenda Constitucional nº 
20, de 15 de dezembro de 1998. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365 (número de dias no ano): 
35 x 365 > 12.775 
Esse resultado corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria integral. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês); 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, 
inferiores a 30 dias. O resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhados. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. 
Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 (um virgula dois), para encontrar o tempo com acréscimo 
de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 10, inciso III, alíneas b, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e no art. 
40, inciso III, alínea b, desta Orientação Normativa. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma 
parte decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o tempo mínimo que falta, em dias, 
para a aposentadoria integral. (Exemplo: 952 X 1,2 > 1.142,4. Arredondando-se para maior, obtém-se 1.143). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 20%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte 
inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que 
faltava para aposentadoria. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. 
O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao 
número de meses que faltava para aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. 
Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
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Um servidor que já conta com 20 anos, 4 meses e 6 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder 
assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 
35 x 365 > 12.775 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
20 x 365 > 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
4 x 30 > 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
7.300 + 120 + 6 > 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 12.775 - 7.426 > 5.349 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 
5.349 x 1,2 > 6.418,8 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 6.419. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 
6.419: 365 > 17,5863 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365 
17 x 365 > 6.205 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
6.419 - 6.205 > 214 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 
214: 30> 7,1333 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 
7 x 30 > 210 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 
214 - 210 > 4 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 17 anos, 7 meses e 4 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos, bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral 
da mulher é de 30 anos. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 20 anos, 4 meses e 6 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 
30 x 365 > 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
20 x 365 > 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
4 x 30 > 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
7.300 + 120 + ó > 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 10.950 - 7.426 > 3.524 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 
3.524 x 1,2 > 4.228,8 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 4.229. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 
4.229:365 > 11,5863 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 
11 x 365 > 4.015 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
4.229 - 4 015 > 214 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 
214 : 30 > 7,1333 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
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8) Multiplicar a parte inteira por 30 
7 x 30 > 210 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 
214 - 210 > 4 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 11 anos, 7 meses e 4 dias. 
ANEXO II 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor aposentar-se pela regra 
de transição, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, segundo as regras estabelecidas no art. 8º da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365 (número de dias no ano): 
30 x 365 > 10.950 
Esse resultado corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria proporcional. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês), 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, 
inferiores a 30 dias. O resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhado. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. 
Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4 (um vírgula quatro), para encontrar o tempo com acréscimo 
de 40% (quarenta por cento) estabelecido no art. 8º, § 1º, inciso I, alínea b, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e 
art. 41, inciso III, alínea b, desta Orientação Normativa. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter 
uma parte decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o tempo mínimo que falta, em 
dias, para a aposentadoria proporcional. (Exemplo: 952 x 1,4 > 1.332,8. Arredondando-se para maior, obtém-se 
1.3333). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 40%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte 
inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que 
faltava para aposentadoria. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. 
O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao 
número de meses que faltava para aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. 
Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
Um servidor que já conta com 20 anos, 4 meses e 6 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder 
assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365: 
30 x 365 > 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
20 x 365 > 7.300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
4 x 30 > 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
7.300 + 120 + 6 > 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 10.950 - 7.426 > 3.524 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4: 
3 524 x 1,4 > 4.933,6 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 4.934. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria proporcional. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 40%) por 365 
4.934 : 365 > 13,5178 
A parte inteira (a esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 
13 x 365 > 4.745 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
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4.934 - 4.745 > 189 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 
189 : 30 > 6,3 
A parte inteira (a esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 
6 x 30 > 180 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 
189 - 180 > 9 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 13 anos, 6 meses e 9 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria 
proporcional da mulher é de 25 anos. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 20 anos, 4 meses e 6 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria proporcional por 365: 
25 x 365 > 9.125 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
20 x 365 > 7300 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
4 x 30 > 120 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
7.300 + 120 + 6 > 7.426 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 9.125 - 7.426 > 1.699 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,4: 
1.699 x 1,4 > 2.378,6 
c) arredondando a parte decimal para maior, obtém-se 2.379. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria proporcional. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 40%) por 365: 
2379: 365 > 6,5178 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 
6 x 365 > 2.190 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
2.379-2.190> 189 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 
189 : 30 > 6,3 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 
6 x 30 > 180 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8 : 189 - 180 > 9 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 6 anos, 6 meses e 9 dias. 
ANEXO III 
TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR 
Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para o servidor ocupante de cargo de 
professor, que tenha ingressado em cargo efetivo de magistério, aposentar-se pela regra de transição, com proventos 
integrais ao tempo de contribuição, segundo as regras estabelecidas no § 4º do art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, 
de 15 de dezembro de 1998. 
I - Homem 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365 (número de dias no ano): 
35 x 365 > 12.775 
Esse resultado corresponde ao número de dias necessários à aposentadoria integral. 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado, anterior a 17 de dezembro de 1998, da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365; 
b) em seguida, multiplicar o número de meses trabalhados por 30 (número de dias no mês); 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês, ou seja, 
inferiores a 30 dias. O resultado desse somatório corresponde ao número de dias trabalhados; 
d) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,17 (um vírgula dezessete). Esse é o tempo de serviço, com 
acréscimo de 17%, para o professor previsto no art. 8º, § 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998 e no art. 42 desta 
Orientação Normativa. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado obtido da operação 2. 
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Multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 (um virgula dois), para encontrar o tempo com acréscimo 
de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 8º, inciso III, alínea b, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998 e art. 40, 
inciso III, alínea b desta Orientação Normativa. O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte 
decimal. Caso tenha a parte decimal, arredondar para maior, sempre. Esse é o tempo mínimo que falta, em dias, para a 
aposentadoria integral. (Exemplo: 952 X 1,2 > 1.142,4. Arredondando-se para maior, obtém-se 1.143). 
4) Dividir o resultado da operação 3 (tempo com acréscimo de 20%) por 365. O resultado dessa operação terá uma parte 
inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos que 
faltava para aposentadoria. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365. 
6) Do resultado da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5. 
7) Se o resultado obtido da operação 6 for maior que 30, dividir esse resultado por 30. 
O resultado dessa operação terá uma parte inteira e poderá ter uma parte decimal. A parte inteira corresponde ao 
número de meses que faltava para aposentadoria. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30. 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8. 
Esse resultado corresponde ao número de dias que faltava para aposentadoria. 
Exemplo: 
Um servidor que já conta com 22 anos, 10 meses e 17 dias de serviço, considerados os anos bissextos, deverá proceder 
assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 
35 x 365 > 12.775 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
22 x 365 > 8.030 
b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
10 x 30 > 300 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
8.030 + 300 + 17 > 8.347 
d) multiplicar o resultado dessa operação pelo fator 1,17: 
8.347 x 1,17 > 9.765,99 
Esse é tempo de serviço anterior a 17 de dezembro de 1998, com adicional de 17%. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 12.775 - 9.765,99 > 3.009,01 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2 
3.009,01 x 1,2 > 3.610,81 
c) arredondando-se a parte decimal para maior, obtém-se 3.611. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea c, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 
3.611 : 365 > 9,89315 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365 
9 x 365 > 3.285 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
3.611 - 3285 > 326 
7) Dividir o resultado da operação 6 por 30: 
326 : 30 > 10,8666 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de meses. 
8) Multiplicar a parte inteira por 30: 
10 x 30 > 300 
9) Do resultado da operação 6 subtrair o resultado obtido da operação 8: 
326 - 300 > 26 
Conclusão: Esse servidor irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 9 anos, 10 meses e 26 dias 
II - Mulher 
Os procedimentos são os mesmos, bastando observar que o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral 
da mulher é de 30 anos e que o acréscimo no tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998 será de 20%. 
Exemplo: 
Uma servidora que tenha trabalhado 22 anos, 10 meses e 17 dias, considerados os anos bissextos, procederá assim: 
1) Multiplicar o número de anos necessários para a aposentadoria integral por 365: 
30 x 365 > 10.950 
2) Transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a 17 de dezembro de 1998 da seguinte forma: 
a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365: 
22 x 365 > 8.030 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 79

b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30: 
10 x 30 > 300 
c) somar o resultado obtido das operações anteriores (a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a um mês: 
8.030 + 300 + 17 > 8.347 
d) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 
8.347 x 1,2 > 10.016,4 
Esse é tempo de serviço anterior a 17 de dezembro de 1998, com adicional de 20%. 
3) Do resultado da operação 1 subtrair o resultado da operação 2: 
a) 10.950 - 10.016,4 > 933,60 
b) multiplicar o resultado obtido dessa operação pelo fator 1,2: 
933,6 x 1,2 > 1.120,32 
c) arredondando-se a parte decimal para maior, obtém-se 1.121. 
Esse resultado é o tempo mínimo que falta, em dias, para a aposentadoria integral. 
4) Dividir o resultado final da operação 3 (alínea b, correspondente ao tempo com acréscimo de 20%) por 365: 
1.121 : 365 > 3,07123 
A parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número de anos. 
5) Multiplicar a parte inteira por 365: 
3 x 365 > 1.095 
6) Do resultado final da operação 3 subtrair o resultado obtido da operação 5: 
1.121 - 1.095 > 26 
Como o resultado da operação foi menor do que 30, o resultado dessa operação corresponde ao número de dias. 
Conclusão: Essa servidora irá trabalhar, a contar de 17 de dezembro de 1998, mais 3 anos e 26 dias. 
 
<!ID205696-001> 

49. PROJETO DE LEI Nº 7078 DE 2002 (DOU 12.09.2002, Seção 1, pp. 463-77). Despacho do Presidente da Câmara dos 
Deputados que submete à apreciação publica Projeto de Lei que consolida a legislação que dispõe sobre os planos de 
benefícios e custeio da previdência social e sobre a organização da seguridade social.  

 
O Presidente da Câmara dos Deputados torna público o Projeto de Lei nº 7078 de 2002, que consolida a legislação que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios e Custeio da Previdência Social e sobre a organização da Seguridade Social , de 
autoria do Poder Executivo. Esse projeto constitui providência consolidatória visando apenas sistematizar formalmente 
as leis existentes sobre a matéria atualmente em vigor no País, sem que haja qualquer alteração de mérito, extraídos 
apenas os dispositivos considerados repetitivos, conflitantes, inconstitucionais ou ininteligíveis, tudo voltado para o 
enxugamento legislativo com racional diminuição de artigos de leis. A relevância da matéria recomenda a ampla 
divulgação da proposta, a fim de que todos possam contribuir com críticas para o seu aperfeiçoamento. Nos termos do 
artigo 212 , § 2º ,do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, eventuais sugestões nesse sentido deverão ser 
encaminhadas no prazo de 30 (trinta) dias ao Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira, anexo II, 
ala C, sala T 04, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, CEP 70160-900, FAX (061) 318-2978, Telefone: 
(061) 318-7594/96, E-mail: gtlex@camara.gov.br.  
AÉCIO NEVES  
 
ANEXO   
PROJETO DE LEI Nº 7078, de 2002   
(Do Poder Executivo)   
O CONGRESSO NACIONAL decreta:   
LIVRO I   
DOS CONCEITOS E DOS PRINCÍPIOS   
TÍTULO I   
DA SEGURIDADE SOCIAL   
Art. 1 o A Seguridade Social compreende um conjunto integrado  de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade,  destinado a assegurar o direito relativo à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social.   
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes  princípios e diretrizes:   
I - universalidade da cobertura e do atendimento;   
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às  populações urbanas e rurais;   
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios  e serviços;   
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;   
V - eqüidade na forma de participação no custeio;   
VI - diversidade da base de financiamento; e   
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa  com a participação da comunidade, em especial 
dos trabalhadores,  dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos  órgãos colegiados.   
TÍTULO II   
DA SAÚDE   
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Art. 2 o A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido  mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução  do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e  igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.   
Parágrafo único. As atividades de Saúde são de relevância  pública e sua organização obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes:   
I - acesso universal e igualitário;   
II - provimento das ações e serviços por intermédio de rede  regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único;  
III - descentralização, com direção única em cada esfera de  governo;   
IV - atendimento integral, com prioridade para as atividades  preventivas;   
V - participação da comunidade na gestão, fiscalização e  acompanhamento das ações e serviços de Saúde; e   
VI - participação da iniciativa privada na assistência à saúde,  respeitados os preceitos constitucionais.   
TÍTULO III   
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   
Art. 3 o A Assistência Social é a política social que provê o  atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 
proteção à família,  à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa  portadora de deficiência, 
independentemente de contribuição à Seguridade  Social.   
Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá  às seguintes diretrizes:   
I - descentralização político-administrativa; e   
II - participação da população na formulação e controle das  ações em todos os níveis. 
TÍTULO IV  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Art. 4 o A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de contribuição, 
encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.  
Art. 5 o A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:  
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;  
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;  
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;  
IV - cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição atualizados monetariamente;  
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar- lhes o poder aquisitivo;  
VI - preservação do valor real dos benefícios;  
VII - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do 
segurado não inferior ao do salário mínimo; e  
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.  
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII será efetivada a nível federal, estadual e municipal.  
LIVRO II  
DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
TÍTULO I  
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS  
CAPÍTULO I  
DA ABRANGÊNCIA  
Art. 6 o A Previdência Social, atendida pelo Regime Geral de Previdência Social, garante a cobertura de todas as 
situações expressas no art. 4 o , exceto a de desemprego involuntário, objeto de lei específica.  
CAPÍTULO II  
DOS BENEFICIÁRIOS  
Seção I  
DA Classificação  
Art. 7 o Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos 
termos das Seções II e IV deste Capítulo. Seção II Dos Segurados  
Art. 8 o São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:  
I - como empregado:  
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e 
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;  
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para 
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 
serviços de outras empresas;  
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em 
sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País;  
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a 
ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no 
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Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição 
consular;  
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos 
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação 
vigente do país do domicílio;  
f) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto 
por regime próprio de previdência social;  
g) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa 
domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sede e administração no País;  
h) o servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e suas respectivas autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas;  
i) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social;  
j) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e oficiais de registro;  
l) a pessoa contratada pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como pelas respectivas autarquias e 
fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; 
m) o auxiliar local de nacionalidade brasileira, que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais 
brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar civil de mesma nacionalidade que presta serviços aos órgãos 
de representação das Forças Armadas brasileiras no exterior, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se 
ao sistema previdenciário local; e  
n) o atleta profissional;  
II - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana 
ou rural definidos no regulamento;  
III - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;  
IV - como contribuinte individual:  
a) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de 
sociedade anônima, o sócio-solidário, o sócio de indústria, o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração 
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer 
atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;  
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;  
c) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de 
emprego;  
d) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou 
temporário, diretamente com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua ou 
por intermédio de prepostos;  
e) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou 
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer 
título, ainda que de forma não contínua;  
f) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; 
g) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, 
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;  
h) o médico-residente;  
i) o notário e o oficial de registro, titular de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de 
registros, não remunerados pelos cofres públicos;  
j) o árbitro e o auxiliar de arbitragem;  
l) a pessoa que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em veículo cedido em regime 
de colaboração por condutor autônomo, observado o disposto no § 4 o ;  
m) a pessoa que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou 
de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da lei específica; e  
V - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o 
assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 
eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a 
eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.  
§ 1 o Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de 
Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.  
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§ 2 o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade 
abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que 
trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.  
§ 3 o Aplica-se o disposto na alínea "h" do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário 
Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, ainda que em regime especial, e fundações.  
§ 4 o Para fins de filiação ao Regime Geral de Previdência Social da pessoa que exerce atividade de auxiliar de condutor 
autônomo de veículo rodoviário, como contribuinte individual, a cessão de veículo por condutor autônomo de veículo 
rodoviário em regime de colaboração é limitada a, no máximo, dois condutores auxiliares.  
§ 5 o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 
indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização 
de empregados.  
§ 6 o O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos dos arts. 121 e 122 vincula-
se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social.  
§ 7 o O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de 
Previdência Social de antes da investidura.  
§ 8 o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS instituirá Carteira de Identificação e Contribuição, sujeita à 
renovação anual, nos termos do regulamento, que será exigida:  
I - da pessoa física, referida na alínea "d" do inciso IV do caput, para fins de sua inscrição como segurado e habilitação 
aos benefícios de que trata esta Lei; e  
II - do segurado especial, referido no inciso V do caput, para sua inscrição, comprovação da qualidade de segurado e do 
exercício de atividade rural e habilitação aos benefícios de que trata esta Lei. 
Art. 9 o O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o  militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios,  bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do  Regime Geral de Previdência Social 
consubstanciado nesta Lei, desde  que amparados por regime próprio de previdência social.   
§ 1 o Caso o servidor ou o militar venha a exercer, concomitantemente,  uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime  
Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação  a essas atividades.   
§ 2 o Caso o servidor ou o militar, amparado por regime  próprio de previdência social, seja requisitado para outro órgão 
ou  entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição,  permanecerá vinculado ao regime de 
origem, obedecidas as  regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.   
Art. 10. É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de  idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, 
mediante  contribuição, na forma do art. 168, desde que não incluído nas disposições  do art. 8 o e não vinculado a 
regime próprio de previdência  social.   
Art. 11. Considera-se, para os efeitos desta Lei:   
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o  risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins 
lucrativos ou  não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta,  indireta e fundacional; e   
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite  a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado 
doméstico.   
§ 1 o Equipara-se à empresa, para os efeitos desta Lei, o  contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta 
serviço,  bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza  ou finalidade, a missão diplomática e 
a repartição consular de  carreira estrangeiras.   
§ 2 o Não se aplica o disposto no § 1 o , para os efeitos dos  incisos V e VI do art. 201 e dos arts. 232 e 233, ao 
contribuinte  individual em relação a segurado que lhe presta serviço.   
Seção III   
Da Manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado   
Art. 12. Mantém a qualidade de segurado, independentemente  de contribuições:   
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;   
II - até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida 
pela  Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;   
III - até doze meses após cessar a segregação, o segurado  acometido de doença de segregação compulsória;   
IV - até doze meses após o livramento, o segurado retido ou  recluso;   
V - até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado  às Forças Armadas para prestar serviço militar; e   
VI - até seis meses após a cessação das contribuições, o  segurado facultativo.   
§ 1 o O prazo do inciso II será prorrogado para até vinte e  quatro meses se o segurado já tiver pago mais de cento e vinte  
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade  de segurado.   
§ 2 o Os prazos do inciso II ou do § 1 o serão acrescidos de  doze meses para o segurado desempregado, desde que 
comprovada  essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego.   
§ 3 o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva  todos os seus direitos perante a Previdência Social.   
§ 4 o O reconhecimento da perda da qualidade de segurado  ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no 
Plano de  Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao 
do final dos prazos fixados  neste artigo e seus parágrafos.   
Seção IV   
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Dos Dependentes   
Art. 13. São beneficiários do Regime Geral de Previdência  Social, na condição de dependentes do segurado:   
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não  emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um 
anos ou  inválido;   
II - os pais; ou   
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor  de vinte e um anos ou inválido.   
§ 1 o A existência de dependente de qualquer das classes  deste artigo exclui do direito às prestações os das classes 
seguintes.   
§ 2 o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho  mediante declaração do segurado e desde que comprovada a 
dependência  econômica na forma estabelecida no regulamento.   
§ 3 o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa  que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado 
ou com a  segurada, de acordo com o § 3 o do art. 226 da Constituição Federal.   
§ 4 o A dependência econômica das pessoas indicadas no  inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.  
Seção V   
Das Inscrições   
Art. 14. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do  segurado e dos dependentes.   
§ 1 o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando  do requerimento do benefício a que estiver habilitado.   
§ 2 o O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em  face de separação judicial ou divórcio sem direito a 
alimentos, certidão  de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial,  transitada em julgado. 
§ 3 o A Previdência Social poderá emitir identificação específica, para os segurados referidos no inciso V do art. 8 o e no 
art. 10, para produzir efeitos exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação.  
CAPÍTULO III  
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL  
Seção I  
Das Espécies de Prestações  
Art. 15. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de 
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:  
I - quanto ao segurado:  
a) aposentadoria por invalidez;  
b) aposentadoria por idade;  
c) aposentadoria por tempo de contribuição;  
d) aposentadoria especial;  
e) auxílio-doença;  
f) salário-família;  
g) salário-maternidade; e  
h) auxílio-acidente;  
II - quanto ao dependente:  
a) pensão por morte; e  
b) auxílio-reclusão;  
III - quanto ao segurado e dependente:  
a) serviço social; e  
b) reabilitação profissional.  
§ 1 o Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II e V do art. 8 o .  
§ 2 o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a 
ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto 
ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.  
Art. 16. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso V do art. 8 o , provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  
§ 1 o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde 
do trabalhador.  
§ 2 o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene 
do trabalho.  
§ 3 o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a 
manipular.  
§ 4 o Os Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social fiscalizarão, e os sindicatos e 
entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos §§ 1 o a 3 o , conforme dispuser o 
regulamento.  
Art. 17. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do art. 16, as seguintes entidades mórbidas:  
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social; e  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 84

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.  
§ 1 o Não são consideradas como doença do trabalho:  
I - a doença degenerativa;  
II - a inerente a grupo etário;  
III - a que não produza incapacidade laborativa; e  
IV - a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de 
que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.  
§ 2 o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II do caput 
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve considerá-la acidente do trabalho.  
Art. 18. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:  
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a 
sua recuperação;  
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:  
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;  
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;  
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;  
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e  
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;  
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; e  
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:  
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;  
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 
segurado; e  
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 
inclusive veículo de propriedade do segurado.  
§ 1 o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, 
no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.  
§ 2 o Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra 
origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.  
Art. 19. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da 
ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo 
e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela 
Previdência Social.  
§ 1 o Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o 
sindicato a que corresponda a sua categoria.  
§ 2 o Na falta de comunicação por parte da empresa, pode formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o 
prazo previsto neste artigo.  
§ 3 o A comunicação a que se refere o § 2 o não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do 
disposto neste artigo.  
§ 4 o Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das 
multas previstas neste artigo.  
Art. 20. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da 
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for 
realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.  
Seção II  
Dos Períodos de Carência  
Art. 21. Considera-se período de carência o número mínimo de contribuições mensais efetuadas indispensáveis para que 
o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 
competências.  
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas 
para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 
um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser 
requerido.  
Art. 22. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos 
de ca-rências, ressalvado o disposto no art. 23:  
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: doze contribuições mensais;  
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II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial: cento e oitenta 
contribuições mensais; e  
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos IV e V do art. 8 o e o art. 10: dez contribuições 
mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 37.  
Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzida em 
número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.  
Art. 23. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-
família e auxílio-acidente;  
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 
profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, 
for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 
Previdência e Assistência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;  
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 37, aos segurados especiais referidos no inciso V do art. 8 o ; 
IV - serviço social;  
V - reabilitação profissional; e  
VI - salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.  
Art. 24. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:  
I - a partir da data da filiação ao Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e II do art. 8 o ;e  
II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para 
este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado 
doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos III, IV e V do art. 8 o e 
no art. 10.  
Seção III  
Do Cálculo do Valor dos Benefícios  
Subseção I 
Do Salário-de-benefício  
Art. 25. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente 
do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será ca-culado com base no salário-de-benefício.  
Art. 26. O salário-de-benefício consiste:  
I - para os benefícios de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso I do art. 15, na média aritmética simples dos maiores 
salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator 
previdenciário; e  
II - para os benefícios de que tratam as alíneas "a", "d", "e" e "h" do inciso I do art. 15, na média aritmética simples dos 
maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.  
§ 1 o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do 
salário-de-contribuição na data de início do benefício.  
§ 2 o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer 
título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenham incidido contribuições previdenciárias, 
exceto o décimo terceiro salário.  
§ 3 o Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o 
limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos trinta e seis meses imediatamente anteriores ao início do 
benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da 
empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria 
respectiva.  
§ 4 o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, 
considerando- se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da 
renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um 
salário mínimo.  
§ 5 o No caso de segurado especial, o salário-de-benefício, que não será inferior ao salário mínimo, consiste:  
I - para os benefícios de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso I do art. 15, em um treze avos da média aritmética 
simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a oitenta por cento de todo 
o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; e  
II - para os benefícios de que tratam as alíneas "a", "d", "e" e "h" do inciso I do art. 15, em um treze avos da média 
aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a oitenta por 
cento de todo o período contributivo.  
§ 6 o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de 
contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula a seguir, onde (f) representa o fator previdenciário; (Es) a 
expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; (Tc) o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 
(Id) a idade no momento da aposentadoria; e (a) a alíquota de contribuição correspondente a 0,31:  
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§ 7 o Para efeito do disposto no § 6 o , a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a 
partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. <!ID205696-002>  

§ 8 o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados:  
I - cinco anos, quando se tratar de mulher;  
II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; e  
III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.  
Art. 27. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do salário-de-benefício serão atualizados, mês a mês, de 
acordo com a variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, referente ao período decorrido a 
partir da primeira competência que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de 
modo a preservar os seus valores reais.  
Parágrafo único. Na hipótese de a média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-
de-con-tribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será 
incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que 
nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência 
em que ocorrer o reajuste.  
Art. 28. É garantido ao segurado com direito a aposentadoria por idade a opção pela não aplicação do fator 
previdenciário a que se refere o art. 26.  
Art. 29. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-
benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 26.  
Art. 30. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com 
base na soma dos salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período 
básico de cálculo, observado o disposto no art. 26 e as normas seguintes: 
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade,  as condições do benefício requerido, o salário-de-
benefício será calculado  com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição;   
II - quando não se verificar a hipótese do inciso I, o salário-de-benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas:  
a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição  das atividades em relação às quais são 
atendidas as  condições do benefício requerido; e   
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de  cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o 
número  de meses completos de contribuição e os períodos de carência do  benefício requerido; e   
III - quando se tratar de benefício por tempo de contribuição,  o percentual da alínea "b" do inciso II será o resultante da 
relação  entre os anos completos de atividade e o número de anos de contribuição  considerado para a concessão do 
benefício.   
§ 1 o O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que,  em obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição, 
contribuiu  apenas por uma das atividades concomitantes.   
§ 2 o Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário-de-contribuição das 
atividades concomitantes  em respeito ao limite máximo desse salário.   
Subseção II   
Da Renda Mensal do Benefício   
Art. 31. A renda mensal do benefício de prestação continuada  que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento 
do  trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo,  nem superior ao do limite máximo do salário-de-
contribuição, ressalvado  o disposto no art. 42.   
Art. 32. No cálculo do valor da renda mensal do benefício,  inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão 
computados:   
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os  salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições 
devidas,  ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva  cobrança e da aplicação das penalidades 
cabíveis;   
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o  segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, 
considerado  como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria,  nos termos do art. 29; e  
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição  referentes aos meses de contribuições efetivamente 
recolhidas.   
Art. 33. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que  tenham cumprido todas as condições para a concessão do 
benefício  pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição  no período básico de 
cálculo, será concedido o benefício  de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando da  apresentação de 
prova dos salários-de-contribuição.   
Art. 34. Para o segurado empregado doméstico que, tendo  satisfeito as condições exigidas para a concessão do 
benefício requerido,  não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas,  será concedido o benefício de 
valor mínimo, devendo sua  renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento  das contribuições.  
Art. 35. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o  disposto nos arts. 33 e 34, deve ser reajustada como a dos 
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benefícios  correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data  do requerimento de revisão do valor 
do benefício, a renda mensal que  prevalecia até então.   
Art. 36. Sem prejuízo do disposto nos arts. 33 e 34, cabe à  Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos 
os informes  necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios.   
Art. 37. Para os segurados especiais, referidos no inciso V do  art. 8 o , fica garantida a concessão:   
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença,  de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um 
salário  mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda  que de forma descontínua, no período 
imediatamente anterior ao  requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes  à carência do 
benefício requerido; ou   
II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os  critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que 
contribuam  facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no  Plano de Custeio da Seguridade Social.  
Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a  concessão do salário-maternidade no valor de um salário 
mínimo,  desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de  forma descontínua, nos doze meses 
imediatamente anteriores ao do  início do benefício.   
Seção IV   
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios   
Art. 38. É assegurado o reajustamento dos valores dos benefícios  para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real da  data de sua concessão.   
§ 1 o Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão  reajustados em junho de cada ano.   
§ 2 o Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite  máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, 
respeitados  os direitos adquiridos.   
§ 3 o Os benefícios devem ser pagos do primeiro ao décimo  dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a 
distribuição  proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.   
§ 4 o Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do INSS, o Conselho Nacional de Previdência 
Social poderá  autorizar, em caráter excepcional, que o pagamento dos benefícios  de prestação continuada concedidos a 
partir de 1 o de agosto  de 1992 seja efetuado do décimo primeiro ao décimo segundo dia útil  do mês seguinte ao de sua 
competência, retornando-se à regra geral,  disposta no § 3 o , tão logo superadas as dificuldades. 
§ 5 o O primeiro pagamento de renda mensal do benefício  será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da 
apresentação,  pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão.   
§ 6 o Os valores das parcelas referentes a benefícios pagos  com atraso pela Previdência Social, por sua 
responsabilidade, observado  o prazo previsto no § 5 o , serão atualizados monetariamente  pela variação acumulada do 
Índice Geral de Preços - Disponibilidade  Interna entre o mês da competência a que se refiram e o mês imediatamente  
anterior à competência em que for incluído o pagamento.   
§ 7 o Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo  com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho 
Nacional de  Seguridade Social poderá propor um reajuste extraordinário para recompor  esse valor, sendo feita igual 
recomposição das faixas e limites  fixados para os salários-de-contribuição.   
Seção V   
Dos Benefícios   
Subseção I   
Da Aposentadoria por Invalidez   
Art. 39. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 
segurado que,  estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e  insusceptível de reabilitação para 
o exercício de atividade que lhe  garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta  condição.   
§ 1 o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá  da verificação da condição de incapacidade mediante 
exame médico-pericial  a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas  expensas, fazer-se acompanhar de 
médico de sua confiança.   
§ 2 o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 
conferirá  direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade  sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou  lesão.   
Art. 40. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do  dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, 
ressalvado o disposto  nos §§ 1 o e 2 o .   
§ 1 o Concluindo a perícia médica inicial pela existência de  incapacidade total e definitiva para o trabalho, a 
aposentadoria por  invalidez será devida:   
I - ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do 
requerimento, se  entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de  trinta dias; e   
II - aos segurados empregado doméstico, trabalhador avulso,  contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da 
data do  início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se  entre essas datas decorrerem mais de trinta 
dias.   
§ 2 o Durante os primeiros quinze dias de afastamento da  atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao 
segurado  empregado o salário.   
Art. 41. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente  de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal 
correspondente  a cem por cento do salário-de-benefício, observado o  disposto na Seção III, especialmente no art. 31.  
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Parágrafo único. Quando o acidentado do trabalho estiver em  gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por 
invalidez será  igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for  superior ao previsto neste artigo.   
Art. 42. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado  que necessitar da assistência permanente de outra pessoa 
será acrescido  de vinte e cinco por cento.   
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:   
I - será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o  limite máximo legal;   
II - será recalculado quando o benefício que lhe deu origem  for reajustado; e   
III - cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável  ao valor da pensão.   
Art. 43. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente  à atividade terá sua aposentadoria automaticamente 
cancelada,  a partir da data do retorno.   
Art. 44. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho  do aposentado por invalidez, será observado o seguinte 
procedimento:   
I - quando a recuperação ocorrer dentro de cinco anos, contados  da data do início da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença  que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:   
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito  a retornar à função que desempenhava na empresa quando 
se aposentou,  na forma da legislação trabalhista, valendo como documento,  para tal fim, o certificado de capacidade 
fornecido pela Previdência  Social; ou   
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do  auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os 
demais  segurados; e   
II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o  período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado 
apto  para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a  aposentadoria será mantida, sem prejuízo da 
volta à atividade:   
a) no seu valor integral, durante seis meses contados da data  em que for verificada a recuperação da capacidade;   
b) com redução de cinqüenta por cento, no período seguinte  de seis meses; e   
c) com redução de setenta e cinco por cento, também por  igual período de seis meses, ao término do qual cessará 
definitivamente. 
Subseção II  
Da Aposentadoria por Idade  
Art. 45. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 
sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta, se mulher.  
§ 1 o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 
respectivamente, homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, no inciso II, na alínea "c" do inciso IV e no 
inciso V do art. 8 o .  
§ 2 o Para os efeitos do disposto no § 1 o , o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.  
Art. 46. A aposentadoria por idade será devida:  
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:  
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois dela; ou  
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto 
na alínea "a"; e II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.  
Art. 47. A aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 31 , 
consistirá numa renda mensal de setenta por cento do salário-de-benefício, mais um por cento deste, por grupo de doze 
contribuições, não podendo ultrapassar cem por cento do salário-de-benefício.  
Art. 48. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o 
período de carência e completado setenta anos de idade, se do sexo masculino, ou sessenta e cinco anos, se do sexo 
feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, 
considerada como data da rescisão do contrato de trabalho o dia imediatamente anterior ao do início da aposentadoria. 
Subseção III  
Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição  
Art. 49. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que 
completar trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.  
Art. 50. A aposentadoria por tempo de contribuição , observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente 
no art. 31, consistirá numa renda mensal de:  
I - para a mulher: cem por cento do salário-de-benefício a partir de trinta anos de contribuição; e  
II - para o homem: cem por cento do salário-de-benefício a partir de trinta e cinco anos de contribuição.  
Art. 51. A data do início da aposentadoria por tempo de contribuição será fixada da mesma forma que a da 
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 46.  
Art. 52. O tempo de contribuição será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do 
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 8 o , mesmo que anterior à perda 
da qualidade de segurado:  
I - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 89

II - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo;  
III - o tempo de contribuição referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social;  
IV - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o 
enquadrava no art. 8 o ;e  
V - o tempo de contribuição do servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais de que trata a alínea "h" do inciso I do art. 8 o , 
vertida para o Plano de Seguridade Social do Servidor, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência.  
§ 1 o A averbação de tempo de contribuição durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória 
ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições 
correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no § 2 o .  
§ 2 o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior a 25 de julho de 1991, será computado 
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme 
dispuser o regulamento.  
§ 3 o A comprovação do tempo de contribuição para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa 
ou judicial, conforme o disposto no art. 98, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 
admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
disposto no regulamento.  
Art. 53. O professor, após trinta anos, e a professora, após vinte e cinco anos de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, poderão aposentar- se por tempo de contribuição, 
com renda mensal correspondente a cem por cento do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste 
Capítulo. 
Subseção IV  
Da Aposentadoria Especial  
Art. 54. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver 
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante quinze, vinte ou vinte 
e cinco anos.  
§ 1 o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 31, consistirá numa renda mensal equivalente a cem por 
cento do salário-de-benefício.  
§ 2 o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto 
no art. 46.  
§ 3 o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de 
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante o período mínimo fixado.  
§ 4 o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido 
para a concessão do benefício.  
§ 5 o Aplica-se o disposto no art. 43 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de 
atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 55.  
Art. 55. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 54 será definida pelo 
Poder Executivo.  
Art. 56. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma 
estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do 
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.  
§ 1 o Do laudo técnico referido no caput deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção 
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua 
adoção pelo estabelecimento respectivo.  
§ 2 o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente 
de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o 
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 245.  
§ 3 o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo 
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.  
Subseção V  
Do Auxílio-Doença  
Art. 57. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 
exigida nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias 
consecutivos.  
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já 
portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.  
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Art. 58. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 
atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 
incapaz.  
§ 1 o Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de trinta dias, o auxílio-doença será devido a contar 
da data da entrada do requerimento.  
§ 2 o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à 
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.  
§ 3 o A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono 
das faltas correspondentes ao período referido no § 2 o , somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da 
Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar quinze dias.  
Art. 59. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente 
a noventa e um por cento do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 31.  
Art. 60. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que 
seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado 
não-recuperável, for aposentado por invalidez.  
Art. 61. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado. Parágrafo 
único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-
doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença.  
Subseção VI  
Do Salário-família  
Art. 62. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado 
trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2 o do art. 13, 
observado o disposto no art. 63.  
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e  os demais aposentados com sessenta e cinco anos ou mais 
de idade,  se do sexo masculino, ou sessenta anos ou mais, se do feminino, terão  direito ao salário-família, pago 
juntamente com a aposentadoria.   
Art. 63. O valor da cota do salário-família por filho ou  equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou  
inválido de qualquer idade, é de R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis  centavos), para o segurado com renda mensal bruta 
igual ou inferior  a R$ 468,47 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete  centavos).   
Art. 64. O pagamento do salário-família é condicionado à  apresentação da certidão de nascimento do filho ou da 
documentação  relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de  atestado de vacinação obrigatória e de 
comprovação de freqüência à  escola do filho ou equiparado, nos termos do regulamento.   
Art. 65. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa,  mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a 
compensação  quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o  regulamento.   
§ 1 o A empresa conservará durante dez anos os comprovantes  dos pagamentos e as cópias das certidões 
correspondentes,  para exame pela fiscalização da Previdência Social.   
§ 2 o Quando o pagamento do salário não for mensal, o  salário-família será pago juntamente com o último pagamento 
relativo  ao mês.   
Art. 66. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá  ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se 
incumbirá  de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.   
Art. 67. A cota do salário-família não será incorporada, para  qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.  Subseção VII 
Do Salário-maternidade   
Art. 68. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência  Social, durante cento e vinte dias, com início no 
período  entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste,  observadas as situações e condições 
previstas na legislação no que  concerne à proteção à maternidade, sendo pago diretamente pela  Previdência Social.   
§ 1 o A partir de 16 de abril de 2002, o salário-maternidade é  devido, também, à segurada que adotar ou obtiver guarda 
judicial  para fins de adoção de criança, nos seguintes termos:   
I - por cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de  idade;   
II - por sessenta dias, se a criança tiver entre um e quatro  anos de idade; e   
III - por trinta dias, se a criança tiver de quatro a oito anos  de idade.   
§ 2 o As obrigações decorrentes do § 1 o não se aplicam a  fatos anteriores a 16 de abril de 2002.   
Art. 69. O salário-maternidade para a segurada empregada ou  trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a 
sua remuneração  integral.   
Art. 70. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário-maternidade  para as demais seguradas consistirá:   
I - em um valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição,  para a segurada empregada doméstica;   
II - em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua  última contribuição anual, para a segurada especial; e   
III - em um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição, apurados em um período não superior a 
quinze meses,  para as demais seguradas.   
Subseção VIII  
Da Pensão por Morte   
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Art. 71. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 
contar da  data:   
I - do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida,  quando requerida até trinta dias depois destes; ou   
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto  no inciso I.   
Art. 72. O valor mensal da pensão por morte será de cem por  cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia 
ou daquela a  que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu  falecimento, observado o disposto 
no art. 31.   
Art. 73. A concessão da pensão por morte não será protelada  pela falta de habilitação de outro possível dependente, e 
qualquer  inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão  de dependente só produzirá efeito a 
contar da data da inscrição  ou habilitação.   
§ 1 o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por  morte o companheiro ou a companheira, que somente fará 
jus ao  benefício a partir da data de sua habilitação.   
§ 2 o O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em 
igualdade de  condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 13 .   
Art. 74. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.   
§ 1 o Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo  direito à pensão cessar.   
§ 2 o A parte individual da pensão extingue-se:  I - pela morte do pensionista;   
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de  ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar vinte e 
um anos  de idade, salvo se for inválido; e   
III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.   
§ 3 o Com a extinção da parte do último pensionista a pensão  extinguir-se-á.   
Art. 75. Por morte presumida do segurado, declarada pela  autoridade judicial competente, depois de seis meses de 
ausência, será  concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. 
§ 1 o Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus 
dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo.  
§ 2 o Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os 
dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.  
Art. 76. Não se aplica o disposto no art. 270 ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.  
Subseção IX  
Do Auxílio-reclusão  
Art. 77. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado 
recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria 
ou de abono de permanência em serviço.  
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, 
sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de 
presidiário.  
Subseção X  
Do Auxílio-acidente  
Art. 78. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 
que habitualmente exercia.  
§ 1 o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido até a véspera 
do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.  
§ 2 o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de 
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.  
§ 3 o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria não prejudicará a continuidade 
do recebimento do auxílio-acidente.  
§ 4 o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do 
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.  
Subseção XI  
Do Abono Anual  
Art. 79. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-
doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.  
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que o décimo terceiro salário dos 
trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.  
Seção VI  
Dos Serviços  
Subseção I  
Do Serviço Social  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 92

Art. 80. Compete ao serviço social esclarecer os beneficiários sobre seus direitos sociais e os meios de exercê-los e 
estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a 
Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade.  
§ 1 o Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e 
pensionistas. <!ID205696-003>  

§ 2 o Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza 
jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de 
convênios, acordos ou contratos.  
§ 3 o O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política 
previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe.  
§ 4 o O serviço social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos 
Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.  
Subseção II  
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional  
Art. 81. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou 
totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a educação ou reeducação e de 
adaptação ou readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que 
vive.  
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:  
I - o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução 
da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação 
social e profissional;  
II - a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso I, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 
estranha à vontade do beneficiário; e  
III - o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.  
Art. 82. A prestação de que trata o art. 81 é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na 
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. 
Art. 83. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do 
domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento.  
Art. 84. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá 
certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este 
exerça outra atividade para a qual se capacitar.  
Art. 85. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois por cento a cinco por cento dos 
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:  
I - até duzentos empregados, dois por cento;  
II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;  
III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; e  
IV - de mil e um empregados em diante, cinco por cento.  
§ 1 o A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de 
mais de noventa dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante.  
§ 2 o O Ministério da Previdência e Assistência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas 
preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades 
representativas dos empregados.  
§ 3 o O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional de Seguridade Social, mecanismos 
de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial ou mental com 
desvio do padrão médio.  
CAPÍTULO IV DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
Art. 86. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada 
a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de 
serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de Previdência Social se compensarão 
financeiramente.  
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o 
benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o 
regulamento.  
Art. 87 Observada a carência de trinta e seis contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de contribuição prestado à administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.  
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado à administração pública direta, autárquica e 
fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores a 
contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.  
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Art. 88. O tempo de contribuição de que trata este Capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, 
observadas as normas seguintes:  
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;  
II - é vedada a contagem de tempo de contribuição público com o de atividade privada, quando concomitantes;  
III - não será contado por um sistema o tempo de contribuição utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro; e 
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado 
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, na forma do art. 266.  
Art. 89. A aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo na forma deste Capítulo, será concedida 
ao segurado aos trinta e cinco anos completos de contribuição, se homem, e trinta anos completos de contribuição, se 
mulher, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.  
Art. 90. O benefício resultante de contagem de tempo de contribuição na forma deste Capítulo será concedido e pago 
pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. 
CAPÍTULO V DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
Art. 91. A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência 
social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de 
tempo de contribuição, obedecerá às disposições deste Capítulo.  
Art. 92. Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
I - regime de origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele 
receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes; e 
II - regime instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria 
ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de 
contribuição no âmbito do regime de origem.  
§ 1 o Os regimes próprios de previdência de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios só 
serão considerados regimes de origem quando o Regime Geral de Previdência Social for o regime instituidor.  
§ 2 o Na hipótese de o regime próprio de previdência de servidor público não possuir personalidade jurídica própria, 
atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações e direitos previstos neste Capítulo. 
Art. 93. O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de 
origem compensação financeira, observado neste artigo.  
§ 1 o O Regime Geral de Previdência Social deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a 
cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem:  
I - identificação do segurado e, se for o caso, de seu dependente;  
II - a renda mensal inicial e a data de início do benefício; e  
III - o percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele 
regime de origem.  
§ 2 o Cada regime de origem deve pagar ao Regime Geral de Previdência Social, para cada mês de competência do 
benefício, o valor resultante da multiplicação da renda mensal do benefício pelo percentual obtido na forma do inciso III 
do § 1 o .  
§ 3 o A compensação financeira referente a cada benefício não poderá exceder o resultado da multiplicação do 
percentual obtido na forma do inciso III do § 1 o pela renda mensal do maior benefício da mesma espécie pago 
diretamente pelo regime de origem.  
§ 4 o Para fins do disposto no § 3 o , o regime de origem deve informar ao Regime Geral de Previdência Social, na forma 
do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie de benefício por ele pago diretamente.  
§ 5 o O valor de que trata o § 2 o será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento do benefício 
pela Previdência Social, devendo o Regime Geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem o total por 
ele devido em cada mês como compensação financeira.  
Art. 94. Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do 
Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste 
artigo.  
§ 1 o O regime instituidor deve apresentar ao Regime Geral de Previdência Social, além das normas que o regem, os 
seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do Regime 
Geral de Previdência Social:  
I - identificação do servidor público e, se for o caso, de seu dependente;  
II - o valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início do benefício; e  
III - o tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência 
Social.  
§ 2 o Com base nas informações referidas no § 1 o , o Regime Geral de Previdência Social calculará qual seria a renda 
mensal inicial daquele benefício segundo as normas do Regime Geral de Previdência Social.  
§ 3 o A compensação financeira devida pelo Regime Geral de Previdência Social, relativa ao primeiro mês de 
competência do benefício, será calculada com base no valor do benefício pago pelo regime instituidor e na renda mensal 
do benefício calculada na forma do § 2 o , o que for menor.  
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§ 4 o O valor da compensação financeira mencionado no § 3 o corresponde à multiplicação do montante ali especificado 
pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social no tempo de serviço 
total do servidor público.  
§ 5 o O valor da compensação financeira devido pelo Regime Geral de Previdência Social será reajustado nas mesmas 
datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios da Previdência Social, mesmo que tenha prevalecido, no 
primeiro mês, o valor do benefício pago pelo regime instituidor.  
Art. 95. O INSS manterá cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira, totalizando o 
quanto deve para cada regime próprio de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como o montante devido por cada um deles para o Regime Geral de Previdência Social, como 
compensação financeira e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal.  
§ 1 o Os desembolsos pelos regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem credores no 
cômputo da compensação financeira devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições 
previdenciárias no prazo legal.  
§ 2 o O INSS comunicará o total a ser desembolsado por cada regime de origem até o dia trinta de cada mês, devendo os 
desembolsos ser feitos até o quinto dia útil do mês subseqüente.  
§ 3 o Os valores não desembolsados em virtude do disposto no § 1 o serão contabilizados como pagamentos efetivos, 
devendo o INSS registrar mensalmente essas operações e informar a cada regime próprio de previdência de servidor 
público os valores a ele referentes.  
§ 4 o Sendo inviável financeiramente para um regime de origem desembolsar de imediato os valores relativos à 
compensação financeira, em função dos valores em atraso a que se refere o parágrafo único do art. 317, podem os 
regimes de origem e instituidor firmar termo de parcelamento dos desembolsos atualizando-se os valores devidos nas 
mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 
Art. 96. Os regimes instituidores devem comunicar de imediato aos regimes de origem qualquer revisão no valor do 
benefício objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial, cabendo ao INSS registrar as alterações no 
cadastro a que se refere o art. 95.  
Parágrafo único. Constatado o não cumprimento do disposto neste artigo, as parcelas pagas indevidamente pelo regime 
de origem serão registradas em dobro, no mês seguinte ao da constatação, como débito daquele regime. 
Art. 97. Na hipótese de descumprimento do prazo do desembolso estipulado no § 2 o do art. 95, aplicar-se-ão as mesmas    
normas em vigor para atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas 
pelo INSS.     
Parágrafo único. Na hipótese de o regime previdenciário próprio dos servidores da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes federados respondem 
solidariamente pelas obrigações previstas neste Capítulo.     
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES     
Art. 98. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no § 3 o do art. 52 e na 
forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário 
ou empresa, salvo no que se refere a registro público.     
Art. 99. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a 
correspondente fonte  de custeio total.     
Art. 100. A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as informações constantes no Cadastro 
Nacional    de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações dos segurados.     
§ 1 o O INSS terá até cento e oitenta dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as 
informações previstas  no caput deste artigo.     
§ 2 o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, com a 
apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente.     
Art. 101. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os 
limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem.     
Art. 102. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da 
obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não  pode ser objeto de penhora, arresto ou 
seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a 
outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.     
Art. 103. Podem ser descontados dos benefícios:     
I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;     
II - pagamento de benefício além do devido;     
III - Imposto de Renda retido na fonte;    I 
V - pensão de alimentos decretada em sentença judicial; e     
V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por 
seus filiados.     
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo 
má-fé.     
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Art. 104. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou 
impossibilidade de    locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, 
podendo ser renovado.     
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência 
Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício.     
Art. 105. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou 
curador,    admitindo-se, na sua falta e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, 
mediante termo de compromisso  firmado no ato do recebimento.     
Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição    do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se 
no laudo médico-pericial da Previdência Social.     
Art. 106. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente 
da presença    dos pais ou do tutor.     
Art. 107. O valor não recebido em vida pelo segurado será  pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte 
ou, na falta    deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.     
Art. 108. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme 
se dispuser em regulamento.     
Art. 109. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da 
mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados.     
Art. 110. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da 
Previdência Social:     
I - aposentadoria e auxílio-doença;     
II - mais de uma aposentadoria;     
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;     
IV - salário-maternidade e auxílio-doença;     
V - mais de um auxílio-acidente; e     
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.    
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação 
continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.     
Art. 111. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do 
cumprimento  de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado trinta e 
cinco anos de contribuição,    se homem, ou trinta anos de contribuição, se mulher, optou por permanecer em atividade. 
Art. 112. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria   por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, 
sob   pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, estabelecidos na 
forma do regulamento,   e a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado   e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão   de sangue, que são facultativos.    
Art. 113. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o INSS manterão programa permanente de revisão da 
concessão e da   manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar   irregularidades e falhas existentes.    
§ 1 o Havendo indício de irregularidade na concessão ou na   manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o 
beneficiário   para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser,   no prazo de trinta dias.    
§ 2 o A notificação a que se refere o § 1 o far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o 
beneficiário   nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação   ao beneficiário por edital resumido 
publicado uma vez em jornal de   circulação na localidade.    
§ 3 o Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou   pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja 
considerada   pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o benefício será 
cancelado, dando-se conhecimento da   decisão ao beneficiário.    
Art. 114. O INSS deverá rever os benefícios, inclusive os   concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos 
judicialmente,   para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade   para o trabalho alegada como 
causa para a sua concessão.    
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas   ações rescisórias e revisionais, para suspender a execução do 
julgado   rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado.    
Art. 115. O INSS deverá estabelecer indicadores qualitativos  e quantitativos para acompanhamento e avaliação das 
concessões de   benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento.    
Art. 116. O INSS deverá adotar como prática o cruzamento   das informações declaradas pelos segurados com os dados 
de cadastros   de empresas e de contribuintes em geral quando da concessão   de benefícios.    
Art. 117. A apresentação de documentação incompleta não   constitui motivo para recusa do requerimento de benefício.   
Art. 118. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a 
apresentação da   Carteira de Identificação e Contribuição referida no § 8 o do art. 8 o .    
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade   rural referente a período anterior a 16 de abril de 1994, 
observado o disposto no § 3 o do art. 52 desta Lei, far-se-á alternativamente através   de:    
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e   Previdência Social;    
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;    
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde   que homologada pelo INSS;    
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IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização   e Reforma Agrária - INCRA, no caso de 
produtores em   regime de economia familiar; ou    
V - bloco de notas do produtor rural.    
Art. 119. O tempo de contribuição de que trata o art. 52 será   considerado para cálculo do valor da renda mensal de 
qualquer benefício.    
Art. 120. A perda da qualidade de segurado importa em   caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.    
§ 1 o A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido 
preenchidos   todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que   estes requisitos foram atendidos.    
§ 2 o Não será concedida pensão por morte aos dependentes   do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos 
termos do art. 12, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria   na forma do § 1 o .    
Art. 121. O magistrado da Justiça Eleitoral nomeado na   forma dos incisos II do art. 119 e III do § 1 o do art. 120 da 
Constituição   Federal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que 
estava submetido antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício 
do mandato.    
Art. 122. O magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho será aposentado de acordo com as normas 
estabelecidas pela   legislação previdenciária a que estava submetido antes da investidura   na magistratura, mantida a 
referida vinculação previdenciária durante   o exercício do mandato.    
Art. 123. Para o segurado filiado à Previdência Social até 28 de novembro de 1999, que vier a cumprir as condições 
exigidas para   a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social,   no cálculo do salário-de-benefício 
será considerada a média aritmética   simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no   mínimo, 
oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido   desde a competência julho de 1994, observado o disposto 
nos incisos   I e II do caput do art. 26.    
§ 1 o Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário-de-benefício serão considerados um treze avos da 
média aritmética   simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua   contribuição anual, correspondentes a, no 
mínimo, oitenta por cento   de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho   de 1994, observado o 
disposto nos incisos I e II do § 5 o do art. 26. 
§ 2 o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas "b",  "c" e "d" do inciso I do art. 15, o divisor considerado no 
cálculo da  média a que se referem o caput e o § 1 o não poderá ser inferior a  sessenta por cento do período decorrido da 
competência julho de  1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de  todo o período contributivo.  
Art. 124. Para a obtenção do salário-de-benefício, o fator  previdenciário de que trata o art. 26 será aplicado de forma 
progressiva,  incidindo sobre um sessenta avos da média aritmética de  que trata o art. 123, por mês que se seguir a sua 
publicação, cumulativa  e sucessivamente, até completar sessenta avos da referida  média.   
Art. 125. É garantido ao segurado que até 28 de novembro  de 1999 tenha cumprido os requisitos para a concessão de 
benefício  o cálculo segundo as regras então vigentes.   
Art. 126. Para o segurado inscrito na Previdência Social  Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador 
e o  empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência  das aposentadorias por idade, por tempo de 
contribuição e especial  obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o  segurado implementou todas 
as condições necessárias à obtenção do  benefício:   
 

Ano  de  implementação das  condições Meses de contribuição exigidos 
1991 60 meses 
1992 60 meses 
1993 66 meses 
1994 72  meses 
1995 78  meses 
1996 90 meses 
1997 96 meses 
1998 102 meses 
1999 108 meses 
2000 114 meses 
2001 120 meses 
2002 126 meses 
2003 132 meses 
2004 138 meses 
2005 144 meses 
2006 150 meses 
2007 156 meses 
2008 162 meses 
2009 168 meses 
2010 174 meses 
2011 180 meses 
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Art. 127. O trabalhador rural enquadrado por esta Lei, como  segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência 
Social, na for-ma  da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou V do art. 8 o desta Lei, pode requerer aposentadoria por 
idade, no valor de um salário  mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência  daquela lei, desde que 
comprove o exercício de atividade rural, ainda  que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento  do 
benefício, em número de meses idêntico à carência do referido  benefício.   
LIVRO III DOS BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL   
TÍTULO I DO EX-COMBATENTE   
Art. 128. O ex-combatente segurado da Previdência Social e  seus dependentes terão direito às prestações 
previdenciárias, concedidas,  mantidas e reajustadas de conformidade com o Regime Geral  de Previdência Social, salvo 
quanto:   
I - ao tempo de contribuição para aquisição de direito à  aposentadoria por tempo de contribuição, que será de vinte e 
cinco  anos; e   
II - à renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria de  qualquer espécie, que será igual a cem por cento do salário-
de-benefício,  definido e delimitado no Regime Geral de Previdência  Social.   
Art. 129. Considera-se ex-combatente, para os efeitos deste  Título, o definido como tal na Lei n o 5.315, de 12 de 
setembro de  1967, bem como o integrante da Marinha Mercante Nacional que,  entre 22 de março de 1941 e 8 de maio 
de 1945, tenha participado de  pelo menos duas viagens em zona de ataques submarinos.  Parágrafo único. Consideram-
se, ainda, ex-combatentes, para  os efeitos deste Título, os pilotos civis que, no período referido neste  artigo, tenham 
comprovadamente participado, por solicitação de autoridade  militar, de patrulhamento, busca, vigilância, localização 
de  navios torpedeados e assistência aos náufragos.   
Art. 130. O ex-combatente aposentado antes de 1 o de setembro  de 1971, data da Lei n o 5.698, de 1971, terá direito à 
revisão  do cálculo da renda mensal de seu benefício, para que ela seja  ajustada ao valor estabelecido no inciso II do 
art. 128, com efeitos  financeiros a contar da data do pedido de revisão.   
TÍTULO II DA PENSÃO ESPECIAL PARA PORTADORES  DE DEFICIÊNCIA FÍSICA DA SÍNDROME DA 
TALIDOMIDA   
Art. 131. O Poder Executivo está autorizado a conceder  pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, aos 
portadores da  deficiência física conhecida como "Síndrome da Talidomida" que a  requererem, devida a partir da 
entrada do pedido de pagamento no  INSS.   
§ 1 o O valor da pensão especial será calculado, mediante a  multiplicação do número total de pontos indicadores da 
natureza e do  grau de dependência resultante da deformidade física, constante do processo de concessão, por R$ 154,61 
(cento e cinqüenta e quatro  reais e sessenta e um centavos), e não será inferior ao valor de um  salário mínimo.   
§ 2 o Quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade  para o trabalho, para a deambulação, para a 
higiene pessoal  e para a própria alimentação, atribuindo-se a cada uma um ou  dois pontos, respectivamente, conforme 
seja o seu grau parcial ou  total.   
Art. 132. A percepção do benefício de que trata este Título  dependerá unicamente da apresentação de atestado médico 
comprobatório  das condições constantes do art. 131, passado por junta médica  oficial para esse fim constituída pelo 
INSS, sem qualquer ônus  para os interessados.   
Art. 133. A pensão especial de que trata este Título, ressalvado  o direito de opção, não é acumulável com rendimento 
ou  indenização que, a qualquer título, venha a ser paga pela União a seus  beneficiários.   
Parágrafo único. O benefício de que trata este Título é de  natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios 
de natureza  previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de eventual  aquisição de capacidade laborativa ou de 
redução de incapacidade  para o trabalho, ocorridas após a sua concessão.   
Art. 134. A pensão especial será mantida e paga pelo INSS,  por conta do Tesouro Nacional.   
Art. 135. O Tesouro Nacional porá à disposição da Previdência  Social, à conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento  da União, os recursos necessários ao pagamento da pensão  especial, em cotas trimestrais, de acordo com a 
programação financeira  da União.   
TÍTULO III DO SERINGUEIRO E SEUS DEPENDENTES   
Art. 136. É assegurado aos seringueiros recrutados nos ter-mos  do Decreto-Lei n o 5.813, de 14 de setembro de 1943, 
que tenham  trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos Seringais da Região  Amazônica, amparados pelo 
Decreto-Lei n o 9.882, de 16 de  setembro de 1946, e que não possuam meios para a sua subsistência  e da sua família, o 
pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente  ao valor de dois salários mínimos vigentes no País.   
Parágrafo único. O benefício a que se refere este artigo  estende-se aos seringueiros que, atendendo ao chamamento do 
Governo  Brasileiro, trabalharam na produção de borracha, na Região  Amazônica, contribuindo para o esforço de 
guerra.   
Art. 137. O benefício de que trata este Título é transferível  aos dependentes que comprovem o estado de carência.   
Art. 138. A comprovação da efetiva prestação de serviços a  que alude este Título, inclusive mediante justificação 
administrativa  ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de prova  material, não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal.  
§ 1 o A comprovação da efetiva prestação de serviços a que  alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da 
Previdência  e Assistência Social.   
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§ 2 o Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado,  quando necessitado, promover a justificação judicial, 
ficando  o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras  despesas.   
§ 3 o O prazo para julgamento da justificação é de quinze  dias.   
Art. 139. A comprovação da carência do beneficiário ou do  dependente será feita com a apresentação de atestado 
fornecido por  órgão oficial.   
Art. 140. Os pedidos de concessão do benefício ou de sua  transferência, devidamente instruídos, serão processados e 
julgados  no prazo de quarenta e cinco dias, sob pena de responsabilidade.  Parágrafo único. Os pagamentos de pensão 
especial iniciar-se-ão no prazo máximo de trinta dias após o reconhecimento do  direito.   
Art. 141. O órgão previdenciário encarregado do pagamento  da pensão deverá firmar convênios com outros órgãos 
públicos federais,  estaduais ou municipais, a fim de possibilitar aos beneficiários  deste Título perceberem 
mensalmente as respectivas pensões, preferencialmente  nos locais onde residam, sem necessidade de grandes  
deslocamentos.  <!ID205696-004>   

TÍTULO IV DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA  DOS FERROVIÁRIOS DA REDE 
FERROVIÁRIA FEDE-RAL  S.A. - RFFSA E DO PESSOAL DO EXTINTO DEPARTAMENTO  DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS - DCT   
CAPÍTULO I DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS FERROVIÁRIOS DA REDE 
FERROVIÁRIA FEDERAL  S.A. - RFFSA   
Art. 142. É garantida a complementação da aposentadoria  paga na forma do Regime Geral de Previdência Social aos 
ferroviários  admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária  Federal S.A., suas estradas de ferro, unidades 
operacionais e subsidiárias.   
Parágrafo único. O direito à complementação da aposentadoria  de que trata o caput é estendido, a partir de 1 o de abril 
de  2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991.   
Art. 143. Observadas as normas de concessão de benefícios  do Regime Geral de Previdência Social, a complementação 
da aposentadoria  devida pela União é constituída pela diferença entre o  valor da aposentadoria paga pelo INSS e o da 
remuneração do cargo  correspondente ao do pessoal em atividade na Rede Ferroviária Federal  S.A e suas subsidiárias, 
com a respectiva gratificação adicional  por tempo de serviço.   
Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria   complementada obedecerá aos mesmos prazos e 
condições em que for   reajustada a remuneração do ferroviário em atividade, de forma a   assegurar a permanente 
igualdade entre eles.    
Art. 144. A gestão da complementação da aposentadoria instituída pela Lei n o 8.186, de 21 de maio de 1991, 
originariamente   a cargo da Rede Ferroviária Federal, é de responsabilidade do Ministério dos Transportes, a partir de 6 
de maio de 2001.    
Art. 145. Os efeitos deste Capítulo alcançam também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com 
base na   Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n o 5, de   4 de abril de 1966, optaram pela 
integração nos quadros da Rede Ferroviária Federal S.A. sob o regime da Consolidação das Leis do  Trabalho, inclusive 
os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980.    
Art. 146. Constitui condição essencial para a concessão da   complementação de que trata este Capítulo a detenção, pelo 
beneficiário, da condição de ferroviário, na data imediatamente anterior  ao início da aposentadoria previdenciária.    
Art. 147. A complementação da pensão de beneficiário do   ferroviário abrangido por este Capítulo é igualmente devida 
pela   União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas de   concessão de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social e as   disposições do parágrafo único do art. 143.    
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a pensão previdenciária complementada poderá ser paga cumulativamente com 
as pensões   especiais previstas nas Leis n°s 3.738, de 3 de abril de 1960, e   6.782, de 20 de maio de 1980, ou quaisquer 
outros benefícios pagos   pelo Tesouro Nacional.    
Art. 148. O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS,   à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento 
da União, os   recursos necessários ao pagamento da complementação de que trata   este Capítulo.    
CAPÍTULO II DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DO PESSOAL DO EXTINTO 
DEPARTAMENTO DE   CORREIOS E TELÉGRAFOS - DCT    
Art. 149. É garantida a complementação da aposentadoria,   paga na forma prevista no Regime Geral de Previdência 
Social, aos   empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT   que tenham sido integrados nos seus 
quadros até 31 de dezembro de   1976.    
Art. 150. Observadas as normas de concessão de benefícios  do Regime Geral de Previdência Social, a complementação 
da aposentadoria   devida pela União é constituída pela diferença entre o  valor da aposentadoria paga pelo INSS e o 
valor da remuneração   correspondente à do pessoal em atividade na ECT, com a respectiva   gratificação adicional por 
tempo de serviço.    
Parágrafo único. O reajuste do valor da aposentadoria complementada   obedecerá aos mesmos prazos e condições em 
que for   reajustada a remuneração dos empregados da ECT, em atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade 
entre eles.    
Art. 151. Os efeitos deste Capítulo alcançam, também, os ex-empregados  da ECT que já se encontram na inatividade, 
mas optaram   pela integração nos seus quadros, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, até 31 de 
dezembro de 1975.    
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Art. 152. Constitui requisito essencial para a concessão da  complementação de que trata este Capítulo a condição de 
empregado   da ECT, integrado nos seus quadros com base na Lei n o 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e originário do 
extinto Departamento de Correios e Telégrafos.    
Art. 153. A complementação da pensão de beneficiário do empregado ECT, abrangido por este Capítulo, é igualmente 
devida   pela União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas   de concessão de benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social e   as disposições do parágrafo único do art. 150.    
Art. 154. O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS,   à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento 
da União, os recursos necessários ao pagamento da complementação de que trata   este Capítulo.    
TÍTULO V DA PENSÃO ESPECIAL PARA OS DEPENDENTES  DAS VÍTIMAS FATAIS DE HEMODIÁLISE DA 
CIDADE DE CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO    
Art. 155. O Poder Executivo está autorizado a conceder   pensão especial mensal, retroativa à data do óbito, no valor de 
um   salário mínimo vigente no País, ao cônjuge, companheiro ou companheira,   descendente, ascendente e colaterais 
até segundo grau das   vítimas fatais de hepatite tóxica, por contaminação em processo de   hemodiálise no Instituto de 
Doenças Renais, com sede na cidade de   Caruaru, no Estado de Pernambuco, no período compreendido entre   fevereiro 
e março de 1996, mediante evidências clínico-epidemiológicas   determinadas pela autoridade competente.    
Art. 156. Havendo mais de um pensionista habilitado ao   recebimento da pensão de que trata o art. 155, aplica-se, no 
que   couber, o disposto no art. 74.    
Art. 157. A percepção do benefício dependerá do atestado de óbito da vitima, indicativo de causa mortis relacionada 
com os incidentes  mencionados no art. 155 comprovados com o respectivo prontuário médico, e da qualificação 
definida no art. 155, justificada   judicialmente, quando inexistir documento oficial que a declare.    
Art. 158. A pensão de que trata este Título não se transmitirá   ao sucessor e se extinguirá com a morte do último 
beneficiário.    
Art. 159. Os efeitos deste Título serão sustados, imediatamente, no caso de a Justiça sentenciar os proprietários do 
Instituto de Doenças Renais com o pagamento de pensão ou indenização aos   dependentes das vítimas.    
Art. 160. A despesa decorrente deste Título será atendida  com recursos alocados ao orçamento do INSS, à conta da 
suba-tividade  "Aposentadorias e Pensões Especiais concedidas por legislação  específica e de responsabilidade do 
Tesouro Nacional".   
LIVRO IV DO PLANO DE CUSTEIO DA SEGURIDADE  SOCIAL   
TÍTULO I DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL   
CAPÍTULO I INTRODUÇÃO   
Art. 161. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade,  de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da 
Constituição  Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da União,  dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de contribuições  sociais.   
Art. 162. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade  Social é composto das seguintes receitas:   
I - receitas da União;   
II - receitas das contribuições sociais; e   
III - receitas de outras fontes.   
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:   
I - as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou  creditada aos segurados a seu serviço;   
II - as dos empregadores domésticos;   
III - as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;   
IV - as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;   
V - as incidentes sobre concursos de prognósticos; e   
VI - as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.   
CAPÍTULO II DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO   
Art. 163. A contribuição da União é constituída de recursos  adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente 
na lei orçamentária  anual.   
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de  eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, 
quando decorrentes  do pagamento de benefícios de prestação continuada da  Previdência Social, na forma da lei 
orçamentária anual.   
Art. 164. Os recursos da Seguridade Social referidos no  inciso V do parágrafo único do art. 162 poderão contribuir para 
o  financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas  do INSS.   
Art. 165. Para pagamento dos encargos previdenciários da  União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social 
referidos  no inciso IV do parágrafo único do art. 162, na forma da lei orçamentária  anual, assegurada a destinação de 
recursos para as ações  desta Lei, de Saúde e Assistência Social.   
Art. 166. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos  referentes às contribuições mencionadas nos incisos IV, 
V e VI  do parágrafo único do art. 162, destinados à execução do orçamento  da Seguridade Social.   
CAPÍTULO III DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO   
Seção I Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado  Doméstico e Trabalhador Avulso   
Art. 167. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico,  e a do trabalhador avulso é calculada mediante a 
aplicação da  correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal,  de forma não cumulativa, observado 
o disposto nos arts. 185 e 186,  de acordo com a seguinte tabela:   
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Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado  doméstico e trabalhador avulso   
 
Salário-de-contribuição Alíquota em percentagem 

Até R$ 468,47 8,00 
de R$ 468,48 até R$ 780,78 9,00 

de R$ 780,79 até R$ 1.561,56 11,00 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também  aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que 
prestem serviços  a microempresas.   
Seção II Da Contribuição dos Segurados Contribuinte Individual  e Facultativo   
Art. 168. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte  individual e facultativo é de vinte por cento, sobre o 
respectivo  salário-de-contribuição.   
Seção III Da Contribuição do Segurado Especial   
Art. 169. A contribuição do segurado especial referido no  inciso V do art. 8 o , em substituição às contribuições de que 
tratam o  inciso I do art. 170 e o art. 171, destinada à Seguridade Social, de:   
I - dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização  da sua produção; e   
II - zero vírgula um por cento da receita bruta proveniente da  comercialização da sua produção para financiamento dos 
benefícios  concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa  decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho.   
§ 1 o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os  produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou 
submetidos  a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar,  assim compreendidos, entre outros, os 
processos de lavagem,  limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização,  resfriamento, 
secagem, fermentação, embalagem, cristalização,  fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem,  
torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através  desses processos.   
§ 2 o Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem 
sobre o produto animal destinado a reprodução ou criação pecuária ou granjeira e a utilização como cobaias para fins de 
pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e quem a utilize diretamente com essas finalidades, e no 
caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade que, registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
se dedique ao comércio de sementes e mudas no País.  
§ 3 o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 
facultativamente, na forma do art. 168.  
CAPÍTULO IV DAS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA  
Seção I Das Contribuições das Empresas em Geral  
Art. 170. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além das contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal, é de:  
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, observado o disposto nos arts. 185 e 186.  
II - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;  
III - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que 
lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.  
§ 1 o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência 
privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e das contribuições destinadas à Seguridade 
Social, administradas pela Secretaria da Receita Federal, é devida a contribuição adicional de dois virgula cinco por 
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e II deste artigo.  
§ 2 o O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos 
de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial ou mental com 
desvio do padrão médio.  
Art. 171. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento do benefício previsto nos arts. 54 e 55 e daqueles 
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, 
conforme dispuser o regulamento, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos, é de:  
I - um por cento para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado 
leve;  
II - dois por cento para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; ou  
III - três por cento para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Parágrafo único. 
O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, 
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apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o caput, a fim de 
estimular investimentos em prevenção de acidentes.  
Art. 172. O benefício previsto no art. 54 será financiado pela contribuição da empresa de que trata o art. 171, cujas 
alíquotas são acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a 
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de 
contribuição, respectivamente.  
Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às 
condições especiais referidas no caput do art. 54. Art. 173. As contribuições de que tratam o inciso I do art. 170 e o art. 
171 serão devidas pelos cooperados, na forma do art. 178, se pessoa jurídica, e do art. 180, se pessoa física, quando a 
cooperativa de produção rural contratar pessoal, exclusivamente, para colheita de produção de seus cooperados.  
§ 1 o Os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput são apurados separadamente dos relativos aos 
empregados regulares da cooperativa, discriminadamente por cooperados, na forma do regulamento.  
§ 2 o A cooperativa de que trata o caput é diretamente responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária de 
que trata o art. 167. Seção II Da Isenção das Contribuições Art. 174. Fica isenta das contribuições de que tratam os art. 
170 e 171 a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:  
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;  
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social, renovado a cada três anos;  
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a 
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;  
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam 
vantagens ou benefícios a qualquer título; e  
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.  
§ 1 o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao INSS, que terá o prazo de 
trinta dias para despachar o pedido.  
§ 2 o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja 
mantida por outra que esteja no exercício da isenção.  
§ 3 o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços 
a quem dela necessitar.  
§ 4 o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de 
serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.  
§ 5 o O INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto neste artigo.  
Art. 175. As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que atendam ao Sistema Único de Saúde, mas não 
pratiquem de forma exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que 
tratam os arts. 170 e 171, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e gratuitamente, a carentes e do valor do 
atendimento à saúde de caráter assistencial, desde que satisfaçam os requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 
174, na forma do regulamento.  
Seção III Das Contribuições Substitutivas  
Subseção I Das Contribuições da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES  
Art. 176. A pessoa jurídica enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, regularmente inscrita no 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
SIMPLES, contribuirá em substituição às contribuições de que tratam os arts. 170 e 171, na forma estabelecida no art. 5 
o da Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996.  
Subseção II Da Contribuição da Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional  
Art. 177. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à 
Seguridade Social, em substituição à prevista no inciso I do art. 170 e no art. 171, corresponde a cinco por cento da 
receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer 
modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.  
§ 1 o Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita 
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao INSS, no prazo de até dois dias úteis após a 
realização do evento.  
§ 2 o Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar à entidade promotora do 
espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.  
§ 3 o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou 
entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da receita 
bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea "b" do inciso I do art. 188.  
§ 4 o O disposto no caput e nos §§ 1 o a 3 o aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e 
que se organize na forma da Lei n o 9.615, de 24 de março de 1998. § 5 o Não se aplica o disposto no caput e nos §§ 1 o a 
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3 o às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos arts. 170 a 172, e das demais contribuições, 
destinadas à Seguridade Social, administradas pela Secretaria da Receita Federal.  
Subseção III Da Contribuição do Empregador Rural Pessoa Jurídica  
Art. 178. A contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, 
em substituição às previstas no inciso I do art. 170 e no art. 171, passa a ser a seguinte:  
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção; e  
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, para o financiamento dos 
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho.  
§ 1 o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições 
previdenciárias continuam sendo devidas na forma dos arts. 170 a 172.  
§ 2 o Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no § 1 o do art. 169. 
Subseção IV Da Contribuição da Agroindústria  
Art. 179. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural 
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida 
de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às 
previstas no inciso I do art. 170 e no art. 171, de:  
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e  
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 54 e 55, e daqueles concedidos em 
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.  
§ 1 o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições 
previdenciárias continuam sendo devidas na forma dos arts. 170 a 172.  
§ 2 o Na hipótese do § 1 o , a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de 
cálculo da contribuição de que trata o caput.  
§ 3 o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, 
suinocultura e avicultura.  
Subseção V Da Contribuição do Empregador Rural Pessoa Física e do Consórcio de Produtores Rurais Pessoas Físicas 
Art. 180. A contribuição do empregador rural pessoa física de que trata a alínea "d" do inciso IV do art. 8 o , em 
substituição às contribuições de que tratam o inciso I do art. 170 e o art. 171, destinada à Seguridade Social, é de:  
I - dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; e  
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento dos 
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho.  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 169 ao empregador rural pessoa física.  
Art. 181. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela 
união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores 
para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos 
e documentos, observado o disposto no art. 199.  
§ 1 o O documento de que trata o caput deverá conter identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua 
propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ou 
informações relativas parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula no INSS de cada um dos produtores rurais.  
§ 2 o O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, 
na forma do regulamento.  
§ 3 o As contribuições de que tratam o inciso I do art. 170 o art. 171 são substituídas, em relação à remuneração paga, 
devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata este 
artigo, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 180.  
CAPÍTULO V DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO  
Art. 182. A contribuição do empregador doméstico é de doze por cento do salário-de-contribuição do empregado 
doméstico a seu serviço.  
CAPÍTULO VI DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS CON-CURSOS DE PROGNÓSTICOS  
Art. 183. Constitui receita da Seguridade Social:  
I - a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando- se os valores destinados ao Programa de Crédito 
Educativo; e  
II - quinze por cento sobre a emissão de bilhetes de Loteria Federal, incluindo as emissões de "sweepstakes".  
§ 1 o Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, 
inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.  
§ 2 o Para efeito do disposto no inciso I, entende-se por renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores 
destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração, conforme fixado em lei, que 
inclusive estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e 
símbolos.  
§ 3 o O valor arrecadado na forma do inciso II constitui fonte de receita da Previdência Social destinado ao programa de 
pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e será repassado diretamente ao INSS.  
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CAPÍTULO VII DAS OUTRAS RECEITAS DA SEGU-RIDADE SOCIAL  
Art. 184. Constituem outras receitas da Seguridade Social:  
I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;  
II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;  
III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;  
IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;  
V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 
VI - quarenta por cento do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal; e  
VII - outras receitas previstas em legislação específica.  
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
auto-motores de vias terrestres, de que trata a Lei n o 6.194, de dezembro de 1974, devem repassar à Seguridade Social 
cinqüenta por cento do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde - SUS, para custeio da 
assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito, de cujo valor, dez por cento serão 
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de trânsito para aplicação exclusiva em programas 
destinados à prevenção de acidentes.  
CAPÍTULO VIII DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO  
Art. 185. Entende-se por salário-de-contribuição:  
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho ou sentença normativa;  
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as 
normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração; 
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua 
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 3 o ;e  
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 3 o .  
§ 1 o O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, 
inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de 
trabalho efetivo durante o mês.  
§ 2 o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde a sua remuneração mínima definida 
em lei.  
§ 3 o O limite máximo do salário-de-contribuição é de R$ 1.561,56 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e cinqüenta 
e seis centavos).  
§ 4 o Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-
contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento.  
§ 5 o O décimo terceiro salário integra o salário-de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma 
estabelecida em regulamento.  
§ 6 o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.  
§ 7 o O valor das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração mensal, integra o salário-de-
contribuição, pelo seu valor total.  
§ 8 o Considera-se salário-de-contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no § 7 
o do art. 8 o , a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem.  
Art. 186. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: <!ID205696-005>  

I - os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade;  
II - o abono do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PA-SEP;  
III - a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito 
seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;  
IV - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;  
V - o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no 
local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;  
VI - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, nos termos de lei específica;  
VII - os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado 
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da 
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego;  
VIII - as importâncias relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não 
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 104

IX - as importâncias recebidas a título da indenização por despedida sem justa causa, nos contratos que tenham termo 
estipulado, conforme legislação específica;  
X - as importâncias recebidas pelo safrista a título da indenização do tempo de serviço, correspondente a um doze avos 
do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a quatorze dias;  
XI - as importâncias recebidas a título da indenização por dispensa, sem justa causa, no período de trinta dias que 
antecede a data de sua correção salarial, conforme legislação específica; 
XII - as importâncias recebidas a título de licença-prêmio indenizada;  
XIII - as importâncias recebidas a título de incentivo à demissão;  
XIV - as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor 
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho;  
XV - as importâncias previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  
XVI - as importâncias recebidas a título de abono de férias até um terço do período de férias, bem como o concedido em 
virtude de cláusula de contrato de trabalho, de regulamento de empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que 
não excedente de vinte dias do salário, conforme lei específica;  
XVII - as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos de lei específica;  
XVIII - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do 
empregado, na forma da legislação específica;  
XIX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, assim entendido o aluno 
regularmente matriculado e que venha freqüentando, efetivamente curso vinculado à estrutura do ensino público e 
particular, nos níveis superior e profissionalizante de nível médio, quando paga nos termos de lei específica;  
XX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades 
desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;  
XXI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela 
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; 
XXII - as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; 
XXIII - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da remuneração mensal;  
XXIV - as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, conforme legislação específica; 
XXV - a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com o § 1 o ;  
XXVI - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência 
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observadas, no 
que couber, as especificidades da legislação trabalhista;  
XXVII - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade 
com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as 
despesas realizadas;  
XXVIII - os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; e  
XXIX - o valor da multa decorrente do atraso no pagamento das parcelas constantes do recibo de quitação na rescisão 
contratual, conforme legislação específica.  
§ 1 o A participação nos lucros ou resultados da empresa de que trata o art. 7 o , inciso XI, da Constituição Federal, na 
forma de lei específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base 
de incidência de qualquer encargo previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde que o 
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a este título não se realize em periodicidade inferior a um 
semestre. 
§ 2 o Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas 
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de 
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde 
que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.  
Art. 187. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso 
próprio, de tipo econômico, for executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do regulamento; 
CAPÍTULO IX DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES  
Seção I Das Normas Gerais de Arrecadação  
Art. 188. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas:  
I - a empresa é obrigada a:  
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da 
respectiva remuneração; e  
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea "a", deste inciso, a contribuição de que trata o inciso III do art. 170 
e as demais contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, 
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês 
seguinte ao da competência;  
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II - os segurados contribuinte individual e facultativo são obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte ao da competência; 
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou  a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações previstas 
nos arts.  169 e 180, respectivamente, do segurado especial e do empregador  rural pessoa física, independentemente de 
as operações de venda ou  consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou  com intermediário pessoa 
física, no prazo referido na alínea "b" do  inciso I.   
IV - o segurado especial e o empregador rural pessoa física  são obrigados a recolher as contribuições de que tratam os 
arts. 169  e 180, respectivamente, no prazo referido na alínea "b" do inciso I,  relativamente à operação de venda, caso 
comercializem a sua produção:   
a) no exterior;   
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;   
c) à pessoa física de que trata a alínea "d" do inciso IV do  art. 8 o ; ou   
d) ao segurado especial; e   
V - o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição  do segurado empregado a seu serviço e a recolhê-la, 
assim  como a parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso II.   
§ 1 o Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, o recolhimento deverá ser efetuado no dia útil 
imediatamente posterior.   
§ 2 o Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o  disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso I, relativamente à 
remuneração  do segurado referido no § 7 o do art. 8 o .   
§ 3 o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço  a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da sua 
contribuição mensal,  quarenta e cinco por cento da contribuição da empresa, efetivamente  recolhida ou declarada, 
incidente sobre a remuneração que esta lhe  tenha pago ou creditado, limitada a dedução a nove por cento do  respectivo 
salário-de-contribuição.   
§ 4 o Aplica-se o disposto no § 3 o ao cooperado que prestar  serviço a empresa por intermédio de cooperativa de 
trabalho.   
§ 5 o Aplica-se o disposto no inciso III à empresa adquirente,  consumidora ou consignatária ou à cooperativa, quando 
adquire produção  de pessoa física não produtora rural.   
Art. 189. O recolhimento da contribuição correspondente ao  décimo terceiro salário deve ser efetuado até o dia 20 de 
dezembro ou  no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário.   
§ 1 o Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o recolhimento  deve ser efetuado na forma da alínea "b" do inciso I 
do  art. 188.   
§ 2 o A contribuição de que trata este artigo incide sobre o  valor bruto do décimo terceiro salário, mediante aplicação, 
em separado,  das alíquotas estabelecidas nos arts. 167, 170 e 171.   
Art. 190. Poderá ser aumentada, de modo diferenciado, em  conjunto ou separadamente, para até três meses, a 
periodicidade de  recolhimento das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo  INSS, devidas por:   
I - segurados contribuinte individual e facultativo, cujos salários-de-contribuição sejam de valor igual ou inferior a vinte 
centésimos  do limite máximo do salário-de-contribuição; e   
II - empregador doméstico, relativamente a salários-de-contribuição  em valores até o limite estabelecido no inciso I.  
Art. 191. O desconto de contribuição e de consignação legalmente  autorizadas sempre se presume feito oportuna e 
regularmente  pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar  omissão para se eximir do recolhimento, 
ficando diretamente responsável  pela importância que deixou de receber ou arrecadou em  desacordo com o disposto 
nesta Lei.   
Seção II Da Contratação de Serviços de Terceiros   
Art. 192. A empresa contratante de serviços executados mediante  cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de 
trabalho temporário,  deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e 
recolher a importância retida até o  dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal  ou fatura, em 
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o  disposto no art. 191.   
§ 1 o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser  destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, será  
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da  mão-de-obra, quando do recolhimento das 
contribuições destinadas à  Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados  a seu serviço.   
§ 2 o Na impossibilidade de haver compensação integral na  forma do § 1 o , o saldo remanescente será objeto de 
restituição.   
Art. 193. Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de  mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em 
suas dependências  ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços  contínuos, relacionados ou não com a 
atividade-fim da empresa,  quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.   
§ 1 o Enquadram-se na situação prevista no caput, além de  outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:  
I - limpeza, conservação e zeladoria;   
II - vigilância e segurança;   
III - empreitada de mão-de-obra; e   
IV - contratação de trabalho temporário, assim entendido  aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender 
à  necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente  ou a acréscimo extraordinário de 
serviços, em conformidade  com lei específica.   
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§ 2 o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de  pagamento distintas para cada contratante.   
Seção III Da Responsabilidade Solidária   
Art. 194. As empresas que integram grupo econômico de  qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas 
obrigações  decorrentes desta Lei. 
Art. 195. O proprietário, o incorporador definido na Lei n o  4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou 
condômino da  unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da  construção, reforma ou acréscimo, são 
solidários com o construtor, e  estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para  com a Seguridade 
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o  executor ou contratante da obra e admitida a retenção de 
importância  a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se  aplicando, em qualquer hipótese, o 
benefício de ordem.  Parágrafo único. Exclui-se da responsabilidade solidária perante  a Seguridade Social o adquirente 
de prédio ou unidade imobiliária  que realizar a operação com empresa de comercialização ou  incorporador de imóveis, 
ficando estes solidariamente responsáveis  com o construtor.   
Art. 196. O titular da firma individual e os sócios das empresas  por cotas de responsabilidade limitada respondem 
solidariamente,  com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade  Social.   
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores,  os gerentes e os diretores respondem solidária e 
subsidiariamente,  com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das  obrigações para com a Seguridade Social, 
por dolo ou culpa.   
Art. 197. O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra  são solidariamente responsáveis pelo pagamento das 
contribuições  previdenciárias arrecadadas pelo INSS e pelas demais obrigações,  inclusive acessórias, devidas à 
Seguridade Social, vedada a  invocação do benefício de ordem.   
Art. 198. Os administradores de autarquias e fundações públicas,  criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas 
públicas e  de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos  Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, que se encontrarem  em mora, por mais de trinta dias, no recolhimento das contribuições  previstas nesta 
Lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo  pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1 o e 
às  sanções dos arts. 4 o e 7 o do Decreto-Lei n o 368, de 19 de dezembro  de 1968.   
Art. 199. Os produtores rurais integrantes do consórcio de  que trata o art. 181 são responsáveis solidários em relação às 
obrigações  previdenciárias.   
Art. 200. A prática de ato com inobservância do disposto no  art. 223, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade 
solidária dos  contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo  o ato nulo para todos os efeitos.  
Seção IV Das Obrigações Acessórias   
Art. 201. A empresa é também obrigada a:   
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou  creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo 
com os  padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade  Social;   
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,  de forma discriminada, os fatos geradores de todas as  
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições  da empresa e os totais recolhidos;   
III - prestar ao INSS e à Secretaria da Receita Federal todas  as informações cadastrais, financeiras e contábeis de 
interesse dos  mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos  necessários à fiscalização;   
IV - informar mensalmente ao INSS, por intermédio de documento  a ser definido em regulamento, dados relacionados 
aos fatos  geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse  do INSS;   
V - fornecer ao sindicato representativo da categoria profissional  mais numerosa entre seus empregados cópia da guia 
de  recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social arrecadadas  pelo INSS; e   
VI - afixar cópia da guia de recolhimento no quadro de  horário de que trata a legislação trabalhista.   
§ 1 o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados  de periodicidade, de formalização ou de dispensa de 
apresentação  do documento a que se refere o inciso IV, para segmentos de  empresas ou situações específicas.   
§ 2 o As informações constantes do documento de que trata o  inciso IV servirão como base de cálculo das contribuições 
devidas ao  INSS, bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e  concessão dos benefícios 
previdenciários.   
§ 3 o O regulamento disporá sobre local, data e forma de  entrega do documento previsto no inciso IV.   
§ 4 o A empresa deverá apresentar o documento a que se  refere o inciso IV, mesmo quando não ocorrerem fatos 
geradores de  contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no art. 238.   
§ 5 o Os documentos comprobatórios do cumprimento das  obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na 
empresa  durante dez anos, à disposição da fiscalização.   
§ 6 o Na hipótese de a empresa possuir mais de uma unidade,  os sindicatos de que trata o inciso V terão acesso apenas 
às guias  referentes às unidades situadas em sua base territorial.   
Art. 202. Para fins de fiscalização do INSS, o Município, por  intermédio do órgão competente, fornecerá relação de 
alvarás para  construção civil e documentos de habite-se concedidos.   
Art. 203. Sem prejuízo do disposto no art. 223, é obrigatória  a apresentação de Certidão Negativa de Débito pelas 
pessoas jurídicas  e a elas equiparadas, na contratação de operações de crédito junto a  instituições financeiras, que 
envolvam:   
I - recursos públicos, inclusive provenientes de fundos constitucionais  e de incentivo ao desenvolvimento regional 
(Fundo Constitucional  de Financiamento do Norte, Fundo Constitucional de Financiamento  do Nordeste, Fundo 
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Constitucional de Financiamento do  CentroOeste, Fundo de Investimento da Amazônia e Fundo de Investimento  do 
Nordeste); 
II - recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do Fundo de Amparo do Trabalhador e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação; e  
III - recursos captados através de Caderneta de Poupança.  
§ 1 o A exigência instituída no caput aplica-se, igualmente, à liberação de eventuais parcelas previstas no contrato.  
§ 2 o Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos deste artigo e do art. 204, as pessoas jurídicas públicas ou 
privadas que tenham como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou por Decreto do 
Poder Executivo a funcionar no Território Nacional.  
Art. 204. As instituições financeiras obrigam-se a fornecer, mensalmente, ao INSS, relação das empresas contratadas 
conforme especificação técnica da autarquia.  
Art. 205. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a comunicar ao INSS, até o dia dez 
de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Parágrafo único. No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, 
deverá o Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS no prazo estipulado no 
caput deste artigo.  
Art. 206. O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido pela fiscalização do INSS, exibir as listas de escalação 
diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio.  
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados 
lançados nas listas diárias referidas no caput.  
Seção V Da Competência para Arrecadar, Fiscalizar e Cobrar  
Art. 207. Ao INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas 
nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 162, bem como as contribuições incidentes a título de substituição; e à 
Secretaria da Receita Federal compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais 
previstas nos incisos IV, V e VI do parágrafo único do art. 162, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua 
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.  
Seção VI Do Exame da Contabilidade  
Art. 208. É prerrogativa do INSS e da Secretaria da Receita Federal o exame da contabilidade da empresa, não 
prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, aprovado pela Lei n o 556, de 25 de 
junho de 1850, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados. 
Art. 209. A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, 
o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial 
ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta 
Lei.  
Art. 210. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o 
INSS e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que 
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.  
Art. 211. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção 
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de 
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável 
o ônus da prova em contrário.  
Art. 212. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que 
a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, 
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições que reputar devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em 
contrário.  
Seção VII Das Contribuições e Outras Importâncias não Recolhidas até o Vencimento  
Art. 213. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal 
de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a que se refere o art. 13 da Lei n o 9.065, de 20 de junho de 
1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.  
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das 
contribuições corresponderá a um por cento.  
Art. 214. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser 
relevada, nos seguintes termos:  
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento:  
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;  
b) quatorze por cento, no mês seguinte; ou  
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;  
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:  
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; 
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;  
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c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até 
quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social; ou  
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, 
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;  
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:  
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;  
b) setenta por cento, se houve parcelamento;  
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o 
crédito não foi objeto de parcelamento; ou  
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito 
foi objeto de parcelamento.  
§ 1 o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a 
que se refere o caput e seus incisos.  
§ 2 o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no § 1 o não 
incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar.  
§ 3 o O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente 
poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês 
de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o § 1 o .  
§ 4 o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso IV do art. 201, ou 
quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a 
multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.  
Art. 215. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições ou em caso de falta de pagamento de 
benefício reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos 
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.  
§ 1 o Recebida a notificação do débito a empresa ou segurado terá o prazo de quinze dias para apresentar defesa, 
observado o disposto em regulamento.  
§ 2 o Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o caso, da inscrição na Dívida Ativa do INSS, a fiscalização 
poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser aquela autarquia 
previdenciária, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1 o a 6 o , 8 o e 9 o do art. 64 da Lei n o 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997.  
Art. 216. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após 
verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até sessenta meses, observado o disposto 
em regulamento.  
§ 1 o Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, 
dos trabalhadores avulsos, as decorrentes da sub-rogação de que trata o inciso III do art. 188 e as importâncias retidas 
na forma do art. 192, independentemente do disposto no art. 239 e da falta de recolhimento na época própria constituir 
crime punível na forma da legislação penal.  
§ 2 o A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de terceiros tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem ilícita em 
prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social, através de prática de crime previsto no art. 313-A do Decreto-Lei n o 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, não poderá obter parcelamentos, independentemente das sanções administrativas, 
cíveis ou penais cabíveis.  
§ 3 o Será admitido o reparcelamento por uma única vez.  
§ 4 o Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, 
juros equivalentes à taxa referencial do SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n o 9.065, de 1995, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior ao 
do pagamento e de um por cento relativamente ao mês do pagamento.  
§ 5 o O deferimento do parcelamento pelo INSS fica condicionado ao pagamento da primeira parcela.  
§ 6 o Na hipótese do § 5 o , não sendo paga a primeira parcela ou descumprida qualquer cláusula do acordo de 
parcelamento, proceder-se-á à inscrição da dívida confessada, salvo se já tiver sido inscrita na Dívida Ativa do INSS, e 
a sua cobrança judicial.  
§ 7 o A eficácia de qualquer acordo de parcelamento ficará na dependência da comprovação do recolhimento regular, 
nas épocas próprias, das parcelas e das contribuições correntes, a partir da competência do mês em que o acordo for 
assinado.  
§ 8 o O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o Município conterá cláusula em que estes autorizem a 
retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios 
- FPM e o repasse ao INSS do valor correspondente a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.  
§ 9 o O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes 
autorizem, quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a 
retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios 
-FPM e o repasse ao INSS do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a 
comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda. 
§ 10 Não é permitido o parcelamento de dívidas de empresa  com falência decretada.   



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 109

Art. 217. O crédito da Seguridade Social é constituído por  meio de notificação de débito, auto-de-infração, confissão 
ou documento  declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado  pelo contribuinte.   
Art. 218. O crédito original atualizado monetariamente, a  multa variável e os juros de mora incidentes sobre o mesmo, 
bem  como outras multas previstas nesta Lei, devem ser lançados em livro  próprio destinado à inscrição na Dívida 
Ativa do INSS e da Fazenda  Nacional.   
§ 1 o A certidão textual do livro de que trata este artigo serve  de título para o INSS, por intermédio de seu procurador ou 
representante  legal, promover em juízo a cobrança da Dívida Ativa,  segundo o mesmo processo e com as mesmas 
prerrogativas e privilégios  da Fazenda Nacional.  
§ 2 o Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança  da Dívida Ativa, promover o protesto de título dado em  
garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título  será sempre recebido pro solvendo.   
§ 3 o O não recolhimento ou não parcelamento dos valores  contidos no documento a que se refere o inciso IV do art. 
201  importará na inscrição na Dívida Ativa do INSS.   
Art. 219. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos  adicionais ou acréscimos de qualquer natureza 
arrecadados  pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os  juros de mora, estão sujeitos, nos 
processos de falência, concordata  ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da  União, aos quais 
são equiparados.  Parágrafo único. O INSS reivindicará os valores descontados  pela empresa de seus empregados e 
ainda não recolhidos.  <!ID205696-006>  

 Seção VIII Da Restituição e da Compensação de Contribuições  e Outras Importâncias   
Art. 220. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição  arrecadada pelo INSS para a Seguridade Social na 
hipótese  de pagamento ou recolhimento indevido.   
§ 1 o Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de  contribuição a cargo da empresa, recolhida ao INSS, que, 
por sua  natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço  oferecido à sociedade.   
§ 2 o Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições  arrecadadas pelo INSS, o valor decorrente das 
parcelas  referidas nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 162.   
§ 3 o Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior  a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada 
competência.   
§ 4 o Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições  serão restituídas ou compensadas atualizadas 
monetariamente.   
§ 5 o Observado o disposto no § 3 o , o saldo remanescente em  favor do contribuinte, que não comporte compensação de 
uma só vez,  será atualizado monetariamente.   
§ 6 o A atualização monetária de que tratam os §§ 4 o e 5 o  deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na 
cobrança da  própria contribuição.   
§ 7 o A compensação ou restituição será acrescida de juros  equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e 
de Custódia  Especial para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados  a partir da data do pagamento indevido 
ou a maior até o mês  anterior ao da compensação ou restituição e de um por cento relativamente  ao mês em que estiver 
sendo efetuada.   
CAPÍTULO X DA MATRÍCULA DA EMPRESA   
Art. 221. A matrícula da empresa será feita:   
I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da  Pessoa Jurídica; ou   
II - perante o INSS no prazo de trinta dias contados do início  de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no 
Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica.   
§ 1 o Independentemente do disposto neste artigo, o INSS  procederá à matricula:   
I - de ofício, quando ocorrer omissão; e   
II - de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória  do responsável por sua execução, no prazo do inciso 
II do  caput.   
§ 2 o A unidade matriculada na forma do inciso II do caput e  do § 1 o receberá número cadastral básico, de caráter 
permanente.   
§ 3 o O não cumprimento do disposto no inciso II do caput e  no inciso II do § 1 o , sujeita o responsável à multa na 
forma estabelecida  no art. 245.   
§ 4 o O Departamento Nacional de Registro do Comércio,  através das Juntas Comerciais, bem como os Cartórios de 
Registro  Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão, obrigatoriamente, ao INSS todas  as informações referentes aos atos 
constitutivos e alterações posteriores  relativos a empresas e entidades neles registradas, conforme o  disposto em 
regulamento.   
CAPÍTULO XI DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO   
Art. 222. A Certidão Negativa de Debito é o documento  comprobatório de inexistência de débito para com o INSS e 
será por  este concedida às empresas.   
§ 1 o No caso de parcelamento, a Certidão Negativa de Débito  somente será emitida mediante a apresentação de 
garantia, ressalvada  a hipótese prevista na alínea "a" do inciso I do art. 223. 
§ 2 o O descumprimento do disposto no inciso IV do art. 201   é condição impeditiva para expedição da prova de 
inexistência de   débito para com o INSS.    
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§ 3 o O condômino adquirente de unidades imobiliárias de   obra de construção civil poderá obter documento 
comprobatório de   inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições   relativas à sua unidade, 
conforme dispuser o regulamento.    
Art. 223. É exigida Certidão Negativa de Débito, fornecida   pelo órgão competente, nos seguintes casos:    
I - da empresa:    
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de   benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por 
ele;    
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel   ou direito a ele relativo;    
c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel   de valor superior a R$ 20.696,09 (vinte mil seiscentos e 
noventa e   seis reais e nove centavos), incorporado ao ativo permanente da   empresa; e    
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato   relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, 
redução de   capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de   entidade ou sociedade comercial ou 
civil e transferência de controle   de cotas de sociedades de responsabilidade limitada; e    
II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de   construção civil, quando de sua averbação no registro de 
imóveis,   salvo no caso do art. 187.    
§ 1 o O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito é   de sessenta dias, contados da sua emissão, podendo ser 
ampliado por   regulamento para até cento e oitenta dias.    
§ 2 o A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, 
estabelecimentos e   obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem,   ressalvado aos órgãos 
competentes o direito de cobrança de   qualquer débito apurado posteriormente.    
§ 3 o A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de 
imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação.    
§ 4 o É dispensada a transcrição, em instrumento público ou   particular, do inteiro teor do documento comprobatório de 
inexistência   de débito, bastando a referência ao seu número de série e data   da emissão, bem como a guarda do 
documento comprobatório à   disposição dos órgãos competentes.    
§ 5 o O documento comprobatório de inexistência de débito   poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a 
indicação   de sua finalidade, exceto no caso do inciso II do caput .    
§ 6 o Os órgãos competentes podem intervir em instrumento   que depender de prova de inexistência de débito, a fim de 
autorizar   sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento   fique assegurado mediante confissão 
de dívida fiscal com o   oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em   regulamento.    
§ 7 o Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa   em regime de liquidação extrajudicial, visando à 
obtenção de   recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente   do pagamento ou da confissão de 
dívida fiscal, o INSS poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do   crédito 
previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores,   observada a ordem de preferência legal.    
§ 8 o Independe de prova de inexistência de débito:    
I - a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato   que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro 
anterior   para o qual já foi feita a prova;    
II - a constituição de garantia para concessão de crédito   rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de 
crédito   pública ou privada, desde que os contribuintes referidos nos arts. 169   e 180, não sejam responsáveis direto 
pelo recolhimento de contribuições   sobre a sua produção para a Seguridade Social;    
III - a averbação prevista no inciso II do caput, relativa a   imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de 
novembro   de 1966;    
IV - o arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos   de firmas mercantis individuais e de sociedades que 
se enquadrarem   como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem   como o arquivamento de suas alterações, 
salvo no caso de extinção;   e    
V - A baixa no registro competente de firmas mercantis e de   sociedades mercantis e civis enquadráveis como 
microempresa ou   empresa de pequeno porte que, durante cinco anos, não tenham exercido   atividade econômica de 
qualquer espécie.    
Art. 224. A inexistência de débitos em relação às contribuições   devidas ao INSS é condição necessária para que os 
Estados,   o Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências   dos recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito   Federal - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, celebrar acordos, 
contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de 
órgãos   ou entidades da administração direta e indireta da União.    
Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação   dos Estados e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de   
Participação dos Municípios - FPM, bem como a consecução dos   demais instrumentos citados no caput, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento   das suas contribuições ao INSS 
referentes aos três meses imediatamente   anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos. 
TÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Art. 225. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta 
devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a 
sua regular liquidação dentro do exercício.  



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 111

Art. 226. O pagamento das contribuições devidas ao INSS terá prioridade absoluta nos programas financeiros de 
desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração pública direta, das entidades de 
administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle acionário direto ou indireto da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de suas autarquias, bem como das fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público.  
Art. 227. A existência de débitos junto ao INSS, não renegociados ou renegociados e não saldados, nas condições 
estabelecidas em lei, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou que venham a ingressar nas contas dos 
órgãos ou entidades devedoras de que trata o art. 226, abertas em quaisquer instituições financeiras, até o valor 
equivalente ao crédito apurado na data da expedição de solicitação do INSS ao Banco Central do Brasil, incluindo o 
principal, corrigido monetariamente, as multas e os juros.  
§ 1 o Caberá aos Ministros da Fazenda e da Previdência e Assistência Social expedir as instruções para aplicação do 
disposto neste artigo.  
§ 2 o Caberá ao INSS notificar o órgão ou entidade devedora para, no prazo de trinta dias, efetuar a liquidação de seus 
débitos para com o referido Instituto.  
§ 3 o Caberá ao Banco Central do Brasil:  
I - expedir, por solicitação do INSS, às instituições financeiras as ordens necessárias à execução do disposto neste 
artigo; e  
II - promover, no prazo de dez dias, a transferência ao INSS dos recursos tornados indisponíveis, até o montante 
suficiente para a liquidação do débito, caso a empresa notificada não efetue o pagamento no prazo estipulado no § 2 o . 
Art. 228. O INSS divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das contribuições previstas nos incisos I, II 
e III do parágrafo único do art. 162, bem como relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais 
adotadas para a cobrança e execução da dívida.  
§ 1 o O relatório a que se refere o caput será encaminhado aos órgãos da administração federal direta e indireta, às 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e 
documentos, cartórios de registro de imóveis e ao sistema financeiro oficial, para os fins do § 3 o do art. 195 da 
Constituição Federal e da Lei n o 7.711, de 22 de dezembro de 1988.  
§ 2 o O Ministério da Previdência e Assistência Social fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais e 
municipais para extensão, àquelas esferas de governo, das hipóteses previstas no art. 1 o da Lei n o 7.711, de 1988.  
Art. 229. O INSS poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de três vírgula cinco por cento do montante 
arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou 
pensionista a ele vinculado, aplicando- se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei.  
§ 1 o No caso do Salário-Educação, a taxa de administração será de um por cento. 
§ 2 o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o 
cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos 
prazos, condições, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.  
Art. 230. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição 
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à 
Seguridade Social.  
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as 
parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de 
sentença ou sobre o valor do acordo homologado.  
Art. 231. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no art. 230, inclusive fazendo expedir 
notificação ao INSS, dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado.  
Art. 232. O INSS informará aos sindicatos os valores efetivamente recolhidos pelas empresas localizadas na base 
territorial destes.  
Art. 233. É facultada aos sindicatos a apresentação de denúncia contra a empresa junto ao INSS, nas seguintes 
hipóteses:  
I - descumprimento do disposto nos incisos V e VI do art. 201;  
II - divergência entre os valores informados pela empresa e pelo INSS sobre as contribuições recolhidas na mesma 
competência; e  
III - existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas. Parágrafo único. Recebida a 
denúncia nos termos deste artigo, o INSS incluirá a empresa denunciada no seu Plano de Fiscalização.  
LIVRO V DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES  
Art. 234. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:  
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, 
diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. 
Art. 235. A infração do disposto no art. 234 sujeita o responsável  à multa de cinqüenta por cento das quantias que 
tiverem  sido pagas ou creditadas a partir da data do evento, atualizadas na  forma prevista no art. 213.   
Art. 236. Comprovada pela fiscalização a ocorrência das  situações previstas nos incisos I e II do art. 233, será aplicada 
à  empresa multa no valor de R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e  dois centavos) a R$ 10.891,98 (dez mil 
oitocentos e noventa e um  reais e noventa e oito centavos), para cada competência em que tenha  havido a 
irregularidade.   
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Art. 237. A constatação da improcedência da denúncia apresentada  nos termos do art. 233 implicará a suspensão do 
direito do  sindicato ao fornecimento das informações mencionadas no inciso V  do art. 201 e no art. 232, pelo prazo de:  
I - um ano, quando fundamentada nos incisos I e II do art.  233; ou   
II - quatro meses, quando fundamentada no inciso III do art.  233.   
Parágrafo único. Os prazos fixados nos incisos I e II deste  artigo serão duplicados a cada reincidência por parte do 
sindicato.   
Art. 238. A não apresentação do documento previsto no  inciso IV do art. 201, independentemente do recolhimento da 
contribuição,  sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a  multa variável equivalente a um multiplicador 
sobre o valor mínimo  previsto no art. 245, em função do número de segurados, conforme  quadro abaixo: 
 
0 a 5 segurados 1/2 valor mínimo 
06 a 15 segurados 1 x o valor mínimo 
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo 
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo 
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo 
501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo 
1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo 
Acima de 5000 segurados Acima de 5000 segurados 

   
§ 1 o A apresentação do documento com dados não correspondentes  aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena 
administrativa  correspondente à multa de cem por cento do valor devido  relativo à contribuição não declarada, 
limitada aos valores previstos  no caput.   
§ 2 o A apresentação do documento com erro de preenchimento  nos dados não relacionados aos fatos geradores 
sujeitará o  infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo  previsto no art. 245, por campo com 
informações inexatas, incompletas  ou omissas, limitadas aos valores previstos no caput.   
§ 3 o A multa de que trata o caput sofrerá acréscimo de cinco  por cento por mês calendário ou fração, a partir do mês 
seguinte  àquele em que o documento deveria ter sido entregue.   
§ 4 o O valor mínimo a que se refere o caput será o vigente  na data da lavratura do auto-de-infração.   
Art. 239. A empresa que transgredir as normas do Plano de  Custeio constante desta Lei, além das outras sanções 
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento:   
I - à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições  financeiras oficiais;   
II - à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário  especial;   
III - à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão  ou entidade da administração pública direta ou indireta 
federal, estadual,  do Distrito Federal ou municipal;   
IV - à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade  mercantil ou comerciante individual;   
V - à desqualificação para impetrar concordata; e   
VI - à cassação de autorização para funcionar no país, quando  for o caso.   
Art. 240. A falta de comunicação na época própria das ocorrências  de que trata o art. 205, bem como o envio de 
informações  inexatas, sujeitará o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas  Naturais à penalidade prevista no art. 
245.   
Art. 241. O descumprimento do disposto nos arts. 203 e 204  sujeitará os infratores à multa de:   
I - R$ 121.022,00 (cento e vinte e um mil e vinte e dois  reais) por operação contratada, no caso do art. 203; e   
II - R$ 24.204,40 (vinte e quatro mil duzentos e quatro reais  e quarenta centavos), no caso do art. 204.   
Art. 242. O descumprimento do disposto no art. 206 sujeitará  o infrator à multa variável de R$ 220,92 (duzentos e vinte 
reais e  noventa e dois centavos) a R$ 2.209,29 (dois mil duzentos e nove  reais e vinte e nove centavos).   
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas  segundo a natureza da infração, sua extensão e a 
intenção de  quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência,  oposição à fiscalização e desacato à 
autoridade, sem prejuízo de  outras penalidades previstas nesta Lei.  
Art. 243. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de  serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que 
infringirem o  disposto no art. 223 incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida  no art. 245 , sem prejuízo da 
responsabilidade administrativa  e penal cabível.   
Art. 244. A autoridade que reduzir ou relevar multa já aplicada  recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente 
superior, na  forma estabelecida em regulamento.   
Art. 245. A infração de qualquer dispositivo desta Lei, para  a qual não haja penalidade expressamente cominada, 
sujeita o responsável,  conforme a gravidade da infração, à multa variável de R$  827,86 (oitocentos e vinte e sete reais 
e oitenta e seis centavos) a R$ 82.785,16 (oitenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), 
conforme dispuser o regulamento.     Art. 246. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos do Plano  de 
Custeio e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos 
órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.      
LIVRO VI DA ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL      



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 113

TÍTULO I DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDADE     SOCIAL    
CAPÍTULO I INTRODUÇÃO      
Art. 247. As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do 
Título VIII da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta Lei.     
Art. 248. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por Comissão 
integrada por três representantes, sendo um da área da Saúde, um da área da Previdência Social e um da área de 
Assistência Social.      
Art. 249. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da 
Seguridade     Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no 
mínimo, vinte anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e     
institucionais relevantes.      
CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS      
Seção I Do Conselho Nacional de Previdência Social -CNPS      
Art. 250. O Conselho Nacional de Previdência Social -CNPS é órgão superior de deliberação colegiada e terá como 
membros:      
I - seis representantes do Governo Federal; e      
II - nove representantes da sociedade civil, sendo:      
a) três representantes dos aposentados e pensionistas;      
b) três representantes dos trabalhadores em atividade; e     
c) três representantes dos empregadores.     
§ 1 o Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os 
representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.     
§ 2 o Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes 
serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.      
§ 3 o O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,  por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada 
a reunião  por mais de quinze dias se houver requerimento nesse sentido da  maioria dos conselheiros.      
§ 4 o Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu  presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, 
conforme     dispuser o regimento interno CNPS.      
§ 5 o As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do CNPS, 
serãoabonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para     todos os fins e efeitos legais.      
§ 6 o Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é 
assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente 
podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.      
§ 7 o Competirá ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao 
exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de 
Previdência Social.      
Art. 251. Compete ao CNPS:      
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social;      
II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;      
III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social;      
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta 
orçamentária da Seguridade Social;      
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e 
orçamentos no âmbito da Previdência Social;      
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;      
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, 
contratar  auditoria externa;      
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou 
do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 283; e      
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.      
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.      
Art. 252. Compete aos órgãos governamentais:      
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo 
inclusive estudos técnicos; e      
II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta 
orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. 
Seção II Do Conselho Nacional da Seguridade Social -CNSS      
Art. 253. O Conselho Nacional de Seguridade Social - CNSS é órgão superior de deliberação colegiada, com a 
participação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil.      
§ 1 o O CNSS terá dezessete membros e respectivos suplentes,     sendo:      
I - quatro representantes do Governo Federal, dentre os  quais, um da área de Saúde, um da área de Previdência Social e 
um  da área de Assistência Social;      
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II - um representante dos governos estaduais e um das prefeituras     municipais;      
III - oito representantes da sociedade civil, sendo quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro 
empresários;     e      
IV - três representantes membros dos conselhos setoriais,  sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme 
disposto no Regimento do CNSS.      
§ 2 o Os membros do CNSS serão nomeados pelo Presidente da República.      
§ 3 o O CNSS será presidido por um dos seus integrantes,  eleito entre seus membros, que terá mandato de um ano, 
vedada a reeleição, e disporá de uma Secretaria-Executiva, que se articulará com os conselhos setoriais de cada área.      
§ 4 o Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e respectivos suplentes serão indicados pelas centrais 
sindicais e confederações     nacionais e terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.      
§ 5 o As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social organizar-se-ão em conselhos setoriais, com 
representantes da     União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade     civil.      
§ 6 o O CNSS reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente, ou, extraordinariamente, 
mediante convocação     de seu presidente ou de um terço de seus membros, observado,  em ambos os casos, o prazo de 
até sete dias para realização da reunião.      
§ 7 o As reuniões do CNSS serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para 
deliberação a     maioria simples dos votos.      
§ 8 o Perderá o lugar no CNSS o membro que não comparecer a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no 
ano, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, justificado por escrito ao Conselho, na forma estabelecida 
pelo seu regimento.      
§ 9 o A vaga resultante da situação prevista no § 8 o será preenchida através de indicação da entidade representada, no 
prazo de     trinta dias.      
§ 10 As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação no 
Conselho,  serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.      
Art. 254. Compete ao CNSS:      
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do art. 
194 da     Constituição Federal;      
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho dos programas 
realizados, exigindo     prestação de contas;      
III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre a Seguridade Social e a rede bancária para a prestação 
dos     serviços;      
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;      
V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária 
anual     da Seguridade Social;      
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-
contribuição, a fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores reais;      
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta Lei e na legislação que rege a Seguridade Social, assim como pelo 
cumprimento de suas deliberações;      
VIII - divulgar através do Diário Oficial da União todas as suas deliberações; e      
IX - elaborar o seu regimento interno.      
Parágrafo único. Comissão Especial acompanhará o cumprimento,  pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e da 
Previdência e Assistência Social, das providências previstas nesta Lei, bem como de outras destinadas à modernização 
da Previdência Social.      
Seção III Dos Conselhos Estaduais e Municipais de Previdência Social      
Art. 255. Os Conselhos Estaduais de Previdência Social –CEPS e os Conselhos Municipais de Previdência Social - 
CMPS são órgãos de deliberação colegiada subordinados ao CNPS, observando para a sua organização, no que couber, 
os critérios estabelecidos nesta     Lei para o CNPS, adaptados para a esfera estadual ou municipal.      
§ 1 o Os membros dos CEPS serão nomeados pelo presidente     do CNPS e os dos CMPS, pelos presidentes dos CEPS.     
§ 2 o Os representantes dos trabalhadores em atividade e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, 
pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações 
ou ainda, em último caso,  pelas centrais sindicais ou confederações nacionais.      
§ 3 o Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas 
federações ou   confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência destas, pelas federações. 
§ 4 o Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas 
federações, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na ausência destes,   pelas federações.    
Art. 256. Compete aos CEPS e aos CMPS, nos âmbitos   estadual e municipal, respectivamente:    
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;    
II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;    
III - propor ao CNPS planos e programas para a Previdência   Social;    
IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS,   através de relatórios gerenciais por este definidos, a execução 
dos   planos, programas e orçamentos;    
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; e    
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VI - elaborar seus regimentos internos.    
Seção IV Do Conselho de Recursos da Previdência Social -CRPS    
Art. 257. Das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social 
caberá   recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS,   conforme dispuser o regulamento.    
§ 1 o Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este 
artigo   somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica, instruí-lo com prova de depósito, em favor do INSS, 
de valor correspondente a   trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão.    
§ 2 o Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o   valor depositado para fins de seguimento do recurso 
voluntário será:    
I - devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;   ou    
II - convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito 
passivo.    
§ 3 o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação   que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa 
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa   e desistência do recurso 
interposto.   <!ID205696-007>    

Seção V Da Ouvidoria    
Art. 258. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em 
regulamento.    
TÍTULO II DOS CONVÊNIOS, DOS CONTRATOS, DOS CREDENCIAMENTOS E DOS ACORDOS    
Art. 259. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados   devidamente legalizada poderá, mediante convênio com 
a   Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou   associado e respectivos dependentes, de:    
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência 
Social;    
II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar,   encaminhando à Previdência Social o respectivo 
laudo,   para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade; e   
III - pagar benefício.    
Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso   das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de 
aposentados   devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos II e III, ajustado por valor 
global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor   das contribuições 
previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.    
LIVRO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS    
TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    
Art. 260. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e o   Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão   interpretados como lei especial.    
Art. 261. Não será permitida ao beneficiário a antecipação do   pagamento de contribuições para efeito de recebimento 
de benefícios.    
Art. 262. A arrecadação da receita prevista nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 162, e o pagamento dos 
benefícios da Seguridade Social serão realizados através da rede bancária ou por outras formas, nos termos e condições 
aprovados pelo CNSS.    
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão   centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência 
em todo   o País.    
Art. 263. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados e Municípios e da alienação, arrendamento ou 
locação de   bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do INSS, deverão constituir reserva técnica, de longo 
prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social.    
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que   trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, 
inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-
se sua utilização, excepcionalmente,   em despesas de capital, na forma da lei de orçamento.    
Art. 264. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa   é obrigada a descontar, da remuneração paga aos 
segurados a   seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade 
Social, relativa a benefícios   pagos indevidamente.    
Art. 265. O direito da Seguridade Social apurar e constituir   seus créditos extingue-se após dez anos contados:    
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; ou 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver  anulado, por vício formal, a constituição de crédito 
anteriormente  efetuada.   
Parágrafo único. Para comprovar o exercício de atividade  remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será 
exigido do  contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes  contribuições.   
Art. 266. Para apuração e constituição dos créditos a que se  refere o parágrafo único do art. 265, a Seguridade Social 
utilizará  como base de incidência o valor da média aritmética simples dos  trinta e seis últimos salários-de-contribuição 
do segurado.   
§ 1 o No caso de indenização para fins da contagem recíproca  de que tratam os arts. 80 a 84, a base de incidência será a 
remuneração  sobre a qual incidem as contribuições para o regime específico  de previdência social a que estiver filiado 
o interessado,  conforme dispuser o regulamento, observado o limite máximo previsto  no § 3 o do art. 185.   
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§ 2 o Sobre os valores apurados na forma do caput e § do 1 o  incidirão juros moratórios de zero vírgula cinco por cento 
ao mês,  capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.   
§ 3 o O disposto no § 2 o não se aplica aos casos de contribuições  em atraso a partir da competência abril de 1995, 
obedecendo-se, a partir de então, às disposições aplicadas às empresas  em geral.   
Art. 267. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição  de exigência fiscal fixada pelo INSS no julgamento de 
litígio  em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contado da 
intimação da referida decisão.   
Art. 268. O direito de cobrar os créditos da Seguridade  Social, constituídos na forma dos arts. 265 e 266, prescreve em 
dez  anos.   
Art. 269. Os prazos de prescrição de que goza a União  aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art. 
268.   
Art. 270. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e  qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a 
revisão  do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês  seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação ou, quando for o  caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória  definitiva no âmbito 
administrativo.   
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data  em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 
haver  prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas  pela Previdência Social, salvo o direito dos 
menores, incapazes e  ausentes, na forma do Código Civil.   
Art. 271. As ações referentes à prestação por acidente do  trabalho prescrevem em cinco anos, observado o disposto no 
art. 270,  contados da data:   
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade  temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da  
Previdência Social; ou   
II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade  permanente ou o agravamento das seqüelas do 
acidente.   
Art. 272. Nos casos de negligência quanto às normas padrão  de segurança e higiene do trabalho indicados para a 
proteção individual  e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva  contra os responsáveis.   
Art. 273. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações  por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade 
civil da  empresa ou de outrem.   
Art. 274. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem  garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção 
do seu  contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença  acidentário, independentemente de 
percepção de auxílio-acidente.   
Art. 275. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes  do trabalho serão apreciados:   
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência  Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais 
prestações,  com prioridade para conclusão; e   
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito  Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as 
férias forenses,  mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do  evento à Previdência Social, através de 
Comunicação de Acidente do  Trabalho.   
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o  inciso II é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas  
relativas à sucumbência.   
Art. 276. As ações judiciais, inclusive cautelares, que tenham  por objeto a discussão de débito para com o INSS serão, 
obrigatoriamente,  precedidas do depósito preparatório do valor do mesmo,  monetariamente atualizado até a data de 
efetivação, acrescido dos  juros, multa de mora e demais encargos.   
§ 1 o A propositura das ações previstas neste artigo importa  em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e 
desistência  do recurso interposto.   
§ 2 o Os depósitos recursais previstos no Plano de Custeio de  que trata esta Lei serão efetuados à ordem do INSS ou do 
juízo,  quando for o caso, em estabelecimentos oficiais de crédito, assegurada  atualização monetária.   
Art. 277. Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro,  de valores referentes a contribuições sociais, inclusive 
seus acessórios,  administradas pelo INSS, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de 
documento de arrecadação de contribuições  previdenciárias, específico para essa finalidade.   
§ 1 o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos créditos  provenientes de contribuições inscritas na Dívida Ativa do 
INSS.   
§ 2 o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica  Federal para a conta do INSS, independentemente de 
qualquer formalidade,  no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições  sociais.  
§ 3 o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa 
competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:       
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a 
sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4 o do art. 39 
da Lei n o 9.250, de 1995, e alterações posteriores; ou       
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência da correspondente contribuição, inclusive 
seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao INSS.       
§ 4 o Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal serão debitados à conta do INSS, em subconta de restituição.       
§ 5 o A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados ou devolvidos.       
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Art. 278. Na execução judicial da Dívida Ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao 
exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor.       
§ 1 o Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis.       
§ 2 o Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de dois dias úteis 
contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, 
desde que não haja outra execução pendente.       
§ 3 o O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas.       
§ 4 o Não sendo opostos embargos, no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao 
juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução.       
Art. 279. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor 
inferior ao custo dessa medida.       
Art. 280. Nas execuções fiscais da Dívida Ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por 
leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:       
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação; ou       
II - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.       
§ 1 o Se no primeiro ou no segundo leilão a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem 
por cinqüenta por cento do valor da avaliação.       
§ 2 o O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação.       
§ 3 o Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma 
prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.       
§ 4 o Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão.       
§ 5 o O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela.       
§ 6 o Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação,  contendo as seguintes disposições:       
I - valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;       
II - constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,  em favor do credor, servindo a carta de título hábil para 
registro da garantia;       
III - indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor; e       
IV - especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os 
parcelamentos      de débitos previdenciários.       
§ 7 o Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá 
antecipadamente,  que será acrescido em cinqüenta por cento de seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito 
em Dívida Ativa e executado.       
§ 8 o Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar 
sucessivas repetições da hasta pública.       
§ 9 o O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a 
respectiva remoção.       
§ 10. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a 
outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.       
Art. 281. O INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados 
judicialmente ou que receber em dação de pagamento.       
Parágrafo único. O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial.       
Art. 282. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se 
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, súmula ou jurisprudência      consolidada do Supremo 
Tribunal Federal ou dos tribunais superiores.       
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a administração 
previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: 
I - abster-se de constituí-los;       
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que 
inscritos em Dívida Ativa; e       
III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões 
judiciais.       
Art. 283. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será 
sempre      precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do INSS, ou do Presidente desse órgão, quando os 
valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo CNPS.       
§ 1 o Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS, serão definidos 
periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria.       
§ 2 o Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do 
Procurador-Geral ou do Presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, 
referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, dez ou trinta vezes o teto do 
salário-de-benefício.       
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Art. 284. Na execução contra o INSS, o prazo a que se refere o art. 730 do Código de Processo Civil é de trinta dias.      
Art. 285. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta Lei e 
cujos valores de execução, por autor, não forem superiores a R$ 5.865,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais), 
poderão, por opção de cada um dos exeqüentes, ser quitadas no prazo de até sessenta dias após a intimação do 
julgamento da decisão, sem necessidade da expedição de precatório.       
§ 1 o É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, 
na      forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório.       
§ 2 o É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput.       
§ 3 o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório.       
§ 4 o É facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa 
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista.       
§ 5 o A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante 
dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo.       
§ 6 o O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação total do pedido constante da petição 
inicial e determina a extinção do processo.       
§ 7 o O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS.       
§ 8 o O disposto neste artigo aplica-se também aos benefícios assistenciais de prestação continuada.       
Art. 286. O INSS, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das 
mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e 
impenhorabilidade de seus bens.       
§ 1 o O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros 
emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações 
de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.       
§ 2 o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.       
Art. 287. O INSS poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato e de 
direito relativo às alegações e ao pedido do autor de ação proposta contra a Previdência Social, bem como promover 
diligências para localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas prioritariamente e      sob 
regime de urgência.       
Art. 288. A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a 
finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em permuta por títulos de responsabilidade 
do Tesouro Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.       
§ 1 o O INSS está autorizado a receber os títulos e créditos aceitos no leilão de certificados da dívida pública mobiliária 
federal, com base nas percentagens sobre os últimos preços unitários e demais características divulgadas pela portaria 
referida no § 5 o com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias,      de empresa cujo 
débito total não ultrapasse R$ 638.520,72 (seiscentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte reais e setenta e dois      
centavos).       
§ 2 o Os débitos previdenciários a serem amortizados ou quitados na forma do § 1 o serão considerados pelo seu valor 
atualizado      acrescido dos encargos legais multiplicado pelo percentual calculado entre o preço médio do último leilão 
e o valor de face de emissão do certificado.       
§ 3 o Os certificados da dívida pública mobiliária federal poderão ser emitidos diretamente para o INSS pelo preço 
médio homologado do seu último leilão de colocação, em permuta pelos títulos e créditos recebidos pelo INSS na forma 
do § 1 o .       
§ 4 o A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escritural, mediante registro dos 
respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia. 
§ 5 o Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social estabelecerá as 
condições para a efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:  
I - a quantidade de certificados a serem leiloados;  
II - definição dos títulos ou créditos decorrentes de securitização de obrigações da União a serem aceitos em permuta 
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de certificado;  
III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados com os 
certificados; e  
IV - natureza, período, situação e valor máximo dos débitos previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na 
forma prevista no § 1 o .  
Art. 289. O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao 
preço que mantenha a eqüivalência econômica do leilão previsto no caput do art. 288.  
Art. 290. O INSS é obrigado a:  
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando solicitado, extratos de recolhimento das suas 
contribuições;  
II - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de cobrança de débitos;  
III - emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão de Benefício, além da memória de cálculo do valor dos 
benefícios concedidos; 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.173 119

IV - reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados;  
V - divulgar, com a devida antecedência, através dos meios de comunicação, alterações porventura realizadas na forma 
de contribuição das empresas e segurados em geral; e  
VI - descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas 
de informatização de postos de atendimento e de Regiões Fiscais.  
Art. 291. O INSS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, 
para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e 
fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do 
CNSS.  
Art. 292. A Auditoria e a Procuradoria do INSS deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e 
dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a a apreciação do CNSS.  
Art. 293. O INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como 
promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a 
melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de 
contribuições, bem como de pagamento de benefícios.  
Art. 294. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei, atualizados em 1 o de junho de 2002, serão reajustados nas 
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social.  
Art. 295. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, órgãos públicos e outros meios, serão 
promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em 
matéria de acidente, especialmente do trabalho.  
Art. 296. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais, criado na forma dos Decretos n o s 97.936, 
de 10 de julho de 1989, e 99.378, de 11 de julho de 1990, é vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, 
que assegurará condições para o seu funcionamento.  
Art. 297. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais incumbe supervisionar e fiscalizar os 
trabalhos do Cadastro Nacional de Informações Sociais, bem como sugerir as medidas legais e administrativas que 
permitam a existência na Administração Pública Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.  
Art. 298. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais terá doze membros titulares e igual número 
de suplentes, nomeados pelo Ministro da Previdência e Assistência Social para mandato de quatro anos, sendo:  
I - seis representantes do Governo Federal;  
II - três representantes indicados pelas centrais sindicais ou confederações nacionais de trabalhadores; e  
III - três representantes das confederações nacionais de empresários.  
Parágrafo único. A presidência do Conselho Gestor será exercida por um de seus membros, eleito para mandato de um 
ano, vedada a recondução.  
Art. 299. A contribuição adicional dos empregadores rurais de que tratam os arts. 178 e 179, para o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR, é de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de 
mercadorias de produção própria e da receita bruta proveniente da comercialização da produção, respectivamente, não 
se lhes aplicando o disposto no inciso I do art. 3 o da Lei n o 8.315, de 23 de setembro de 1991.  
Art. 300. A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na 
alínea "d" do inciso IV e no inciso V do art. 8 o para o SENAR, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.  
TÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Art. 301. Considera-se salário-de-contribuição, para os segurados contribuintes individual e facultativo filiados ao 
Regime Geral de Previdência Social até 28 de novembro de 1999, o salário-base, 
determinado conforme o art. 29 da Lei n o 8.212, de 22 de julho de 1991, com a redação vigente naquela data.  
§ 1 o O número mínimo de meses de permanência em cada classe da escala de salários-base de que trata o art. 29 da Lei 
n o 8.212, de 1991, com a redação anterior a 29 de novembro de 1999, será reduzida, gradativamente, em doze meses a 
cada ano, até a extinção da referida escala.  
§ 2 o Havendo a extinção de uma determinada classe em face do disposto no § 1 o , a classe subseqüente será considerada 
como classe inicial, cujo salário-base variará entre o valor correspondente ao da classe extinta e o da nova classe inicial. 
§ 3 o Após a extinção da escala de salários-base de que trata o § 1 o , entender-se-á por salário-de-contribuição, para os 
segurados contribuintes individual e facultativo, o disposto nos incisos III e IV do art. 185.  
Art. 302. Os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que prestam serviços no exterior, amparados pela Lei n o 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, terão sua situação regularizada junto ao INSS, no Regime Geral de Previdência Social, 
mediante indenização das contribuições patronais e dos segurados, na forma como segue:  
I - para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1993, serão consideradas as alíquotas a que se referem os arts. 
167, 170 e 171 e o salário-de-contribuição vigente no mês da regularização, para apuração dos valores a serem vertidos 
ao INSS; e  
II - sobre o valor da contribuição apurado na forma do inciso I, serão aplicados juros de mora de um por cento ao mês.  
§ 1 o A indenização a que se refere o caput retroagirá à data da efetiva admissão do auxiliar local, cabendo à respectiva 
entidade empregadora a despesa decorrente, inclusive a correspondente à contribuição do segurado.  
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§ 2 o Os débitos referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 o de janeiro de 1994 obedecerão à legislação de 
regência.  
§ 3 o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos auxiliares locais de nacionalidade brasileira cujos contratos de 
trabalho se encontram rescindidos, no que se refere ao seu período de vigência, excluídos aqueles que tiverem auxílio 
financeiro para ingresso em previdência local ou privada, compensação pecuniária no ato do encerramento do seu 
contrato de trabalho ou que eram filiados ao regime previdenciário local.  
§ 4 o O auxiliar local que tenha, comprovadamente, recebido alguma das importâncias a que se refere o § 3 o , ainda que 
em atividade, somente terá regularizado o período para o qual não ocorreu o referido pagamento.  
Art. 303. O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social que vinha 
contribuindo até 16 de abril de 1994, receberá, em pagamento único, o valor correspondente à soma das importâncias 
relativas as suas contribuições, remuneradas de acordo com o Índice de Remuneração Básica dos Depósitos de 
Poupança com data de aniversário do primeiro dia, quando do afastamento da atividade que exercia naquela data.  
Art. 304. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 
1998, sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts. 54 e 55, em 
tempo de trabalho exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo 
necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.  
Art. 305. O INSS poderá concordar com valores divergentes, para pagamento de débito objeto de execução fiscal, 
quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria do 
Juízo e os cálculos apresentados pelo executado for igual ou inferior a cinco por cento.  
§ 1 o O disposto neste artigo aplica-se somente a débitos cuja petição inicial da execução tenha sido protocolada em 
Juízo até 31 de março de 1997.  
§ 2 o A extinção de processos de execução, em decorrência da aplicação do disposto neste artigo, não implicará 
condenação em honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o exeqüente, oferecidos ou não 
embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência de valores de 
atualização nos limites do percentual referido.  
Art. 306. As alíquotas a que se referem os incisos I, II e III do art. 171, vigentes em 1 o de janeiro de 1996, são reduzidas 
em cinqüenta por cento de seu valor, a partir de 22 de janeiro de 1998, por dezoito meses, nos contratos de trabalho por 
prazo determinado, nos termos da Lei n o 9.601, de 21 de janeiro de 1998.  
§ 1 o A redução prevista no caput é assegurada desde que o empregador esteja adimplente junto ao INSS no momento da 
contratação.  
§ 2 o O Ministério do Trabalho e Emprego tornará disponíveis ao INSS as informações constantes da convenção ou 
acordo coletivo de que trata lei específica, e do contrato de trabalho depositado, necessárias ao controle do recolhimento 
das contribuições mencionadas no caput.  
Art. 307. Os arts. 192 e 193 passaram a produzir efeitos a partir de 1 o de fevereiro de 1999, ficando mantida, até aquela 
data, a responsabilidade solidária, na forma da legislação vigente à época.  
Art. 308. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão optar pela amortização de suas dívidas para com o 
INSS, oriundas de contribuições sociais, bem como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março 
de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal - FPE e nove por cento do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.  
§ 1 o Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 
ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM os percentuais estabelecidos neste artigo serão reduzidos para que o 
prazo de amortização não seja inferior a noventa e seis meses. 
§ 2 o As unidades federativas mencionadas neste artigo poderão optar por incluir nessa espécie de amortização as 
dívidas, até a competência março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas hipótese 
em que haverá o acréscimo de três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - 
FPE e de três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios - FPM referidos no caput.  
§ 3 o Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais do respectivo Fundo de Participação, as Unidades 
Federativas a que se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituídas 
até a competência março de 1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os critérios de atualização 
e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas desta natureza.  
Art. 309. As unidades federativas mencionadas no art. 308 poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas 
empresas públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a sub-rogação no respectivo crédito para fins de 
parcelamento ou reparcelamento, na forma convencional estabelecida no art. 216, sem a restrição do seu § 3 o , 
mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis a estas entidades.  
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento 
celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 
ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à 
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda. <!ID205696-008>  

Art. 310. O percentual de que trata o caput do art. 308 será reduzido em:  
I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade de pagamento, medida pela receita per capita das 
transferências constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e em três pontos, 
para os mil municípios seguintes; ou  
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II - seis pontos, para os municípios com até vinte mil habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, 
identificados como áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três pontos, para os municípios com 
mais de vinte mil e menos de trinta mil habitantes e identificados por aquele Programa; ou  
III - seis pontos, para os municípios com Índice de Condições de Sobrevivência - ICS nacional - das crianças de até seis 
anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, maior do que zero vírgula sessenta e cinco e em três pontos, para os municípios com Índice de 
Condições de Sobrevivência nacional maior do que zero vírgula cinco e menor ou igual a zero vírgula sessenta e cinco. 
§ 1 o Excluem-se do disposto nos incisos I e II os municípios com Índice de Condições de Sobrevivência - ICS nacional 
- das crianças de até seis anos, menor do que zero vírgula três.  
§ 2 o A aferição da receita a que se refere o inciso I terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.  
§ 3 o Os municípios a que se refere o inciso II são aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final 
do ano de 1996.  
§ 4 o A população de cada município será a informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segundo a 
estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.  
Art. 311. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, 
ao celebrarem acordos na forma do art. 308, terão todas as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida 
para com o INSS por eles substituídas.  
Art. 312. O acordo celebrado com base nos arts. 308 a 310 conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o 
Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no 
cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o 
repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora por ocasião da primeira transferência que ocorrer 
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.  
Art. 313. No acordo para parcelamento, lavrado em termo específico por força das Leis n o s 9.129, de 20 de novembro 
de 1995, e 9.639, de 25 de maio de 1998, respondem como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores e seus 
diretores com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em 
caso de insolvência ou extinção da pessoa jurídica.  
Art. 314. O acordo de parcelamento formalizado nos termos do art. 6 o da Lei n o 9.639, de 1998 , conterá cláusula de 
cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica, ambulatorial e de autorização para 
internação hospitalar prestados pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde que, disso 
notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições 
assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.  
§ 1 o Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em 
cumprimento à notificação mencionada no caput, será emitida guia de recolhimento complementar da diferença 
verificada a menor, com vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo pagamento será efetuado 
diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado. 
§ 2 o Do total de recursos financeiros a serem repassados a municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema 
Único de Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores correspondentes às parcelas de créditos 
que lhe foram cedidos pelos hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos, ambulatoriais e de autorização para 
internação hospitalar prestados mediante contrato ou convênio com a administração municipal.  
Art. 315. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração 
do acordo de parcelamento firmado com base nos arts. 6 o e 7 o da Lei n o 9.639, de 1998, ou o descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo 
devedor e demais acréscimos legais.  
Art. 316. O parcelamento do débito acordado nos termos do art. 1 o da Lei n o 9.129, de 1995, será automaticamente 
rescindido em caso de inadimplência de qualquer parcela ou falta de pagamento de contribuições devidas, 
restabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e ficando o INSS obrigado, de ofício, a proceder à execução 
judicial de saldo devedor em até noventa dias.  
Art. 317. Os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem, no prazo máximo de dezoito meses a contar de 6 
de maio de 1999, os dados relativos aos benefícios em manutenção nessa data, concedidos a partir da promulgação da 
Constituição Federal.  
Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata este artigo será calculada 
multiplicando-se a renda mensal obtida para o último mês, de acordo com o procedimento determinado nos arts. 87 e 
88, pelo número de meses em que o benefício foi pago até então.  
Art. 318. Está cancelada, a partir de 1 o de abril de 1999, toda e qualquer isenção concedida, em caráter geral ou 
especial, de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com os arts. 174 ou 175.  
Art. 319. O disposto nos arts. 174 e 175 tem aplicação a partir da competência abril de 1999.  
Art. 320. Ficam revogadas, por consolidação, as seguintes normas legais:  
I - arts. 4 o e 5 o do Decreto-Lei n o 6.223, de 22 de janeiro de 1944;  
II - Lei n o 3.807, de 26 de agosto de 1960;  
III - arts. 1 o a 4 o ; caput, §§ 1 o , 2 o e 4 o do art. 4 o ; arts. 5 o , 7 o , 9 o e 10 da Lei n o 4.266, de 3 de outubro de 1963;  
IV - art. 4 o da Lei n o 4.749, de 12 de agosto de 1965;  
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V - § 6 o do art. 33; art. 34; caput e §§ 1 o a 4 o , 6 o e 7 o do art. 35 da Lei n o 4.863, de 29 de novembro de 1965;  
VI - Lei n o 5.030, de 17 de junho de 1966;  
VII - Lei n o 5.698, de 31 de agosto de 1971;  
VIII - art. 4 o a 8 o da Lei n o 5.859, de 11 de dezembro de 1972;  
IX - art. 3 o da Lei n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974;  
X - §1 o do art. 1 o da Lei n o 6.094, de 30 de agosto de 1974;  
XI - incisos I a V do § 1 o e § 3 o do art. 1 o da Lei n o 6.205, de 29 de abril de 1975;  
XII - art. 6 o da Lei n o 6.532, de 24 de maio de 1978;  
XIII - arts. 4 o a 7 o da Lei n o 6.586, de 6 de novembro de 1978;  
XIV - art. 14 da Lei n o 6.708, de 30 de outubro de 1979;  
XV - Lei n o 7.070, de 20 de dezembro de 1982;  
XVI - arts. 1 o a 3 o do Decreto-Lei n o 2.318, de 30 de dezembro de 1986;  
XVII - § 3 o do art. 3 o e art. 18 da Lei n o 7.644, de 18 de dezembro de 1987;  
XVIII - arts. 1 o a 6 o ; arts. 9 o a 17 e arts. 19 a 22 da Lei n o 7.787, de 30 de junho de 1989;  
XIX - Lei n o 7.986, de 28 de dezembro de 1989;  
XX - arts. 1 o a 10 e art. 16 da Lei n o 8.114, de 12 de dezembro de 1990;  
XXI - Lei n o 8.186, de 21 de maio de 1991;  
XXII - Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991;  
XXIII - Lei n o 8.213, de 24 de julho de 1991;  
XXIV - art. 4 o da Lei n o 8.398, de 7 de janeiro de 1992;  
XXV - Lei n o 8.444, de 20 de julho de 1992;  
XXVI - Lei n o 8.529, de 14 de dezembro de 1992;  
XXVII - Lei n o 8.540, de 22 de dezembro de 1992;  
XXVIII - Lei n o 8.619, de 5 de janeiro de 1993;  
XXIX - Lei n o 8.620, de 5 de janeiro de 1993;  
XXX - art. 1 o e arts. 3 o a 7 o da Lei n o 8.647, de 13 de abril de 1993;  
XXXI - arts. 1 o e 2 o da Lei n o 8.686, de 20 de julho de 1993;  
XXXII - art. 8 o e art. 15 da Lei n o 8.745, de 9 de dezembro de 1993;  
XXXIII - Lei n o 8.861, de 25 de março de 1994;  
XXXIV - arts. 1 o a 24; caput, incisos I e II e §§ 2 o e § 4 o do art. 25 e arts. 26 a 29 da Lei n o 8.870, de 15 de abril de 
1994;  
XXXV - arts. 20 e. 21 da Lei n o 8.880, de 27 de maio de 1994;  
XXXVI - Lei n o 8.902, de 30 de junho de 1994;  
XXXVII - parágrafo único do art. 40 da Lei n o 8.935, de 18 de novembro de 1994;  
XXXVIII - § 2 o do art. 1 o ; arts. 2 o , 3 o , 5 o e 6 o da Lei n o 9.032, de 28 de abril de 1995;  
XXXIX - arts. 2 o a 5 o da Lei n o 9.063, de 14 de junho de 1995; XL - Lei n o 9.129, de 20 de novembro de 1995;  
XLI - Lei n o 9.422, de 24 de dezembro de 1996;  
XLII - Lei n o 9.429, de 26 de dezembro de 1996;  
XLIII - Lei n o 9.441, de 14 de março de 1997;  
XLIV - Lei n o 9.476, de 23 de julho de 1997;  
XLV - §§ 1 o a 3 o do art. 13 da Lei n o 9.506, de 30 de outubro de 1997;  
XLVI - arts. 1 o e 2 o e arts. 5 o a 15 da Lei n o 9.528, de 10 de dezembro de 1997;  
XLVII - arts. 1 o a 5 o ; §§ 2 o a 11 do art. 6 o e arts. 7 o a 14 da Lei n o 9.639, de 25 de maio de 1998;  
XLVIII - Lei n o 9.676, de 30 de junho de 1998;  
XLIX - art. 2 o da Lei n o 9.703, de 17 de novembro de 1998; 
L - arts. 1 o a 17; arts. 19 a 21 e arts. 23 a 32 da Lei n o 9.711, de 20 de novembro de 1998;  
LI - arts. 1 o e 2 o e arts. 4 o a 8 o da Lei n o 9.732, de 11 de dezembro de 1998;  
LII - parágrafo único do art. 4 o da Lei n o 9.766, de 18 de dezembro de 1998;  
LIII - Lei n o 9.796, de 5 de maio de 1999; LIV - Lei n o 9.876, de 26 de novembro de 1999;  
LV - art. 3 o da Lei n o 9.983, de 14 de julho de 2000;  
LVI - Lei n o 10.099, de 19 de dezembro de 2000; LVII - Lei n o 10.170, de 29 de dezembro de 2000;  
LVIII - arts. 1 o a 3 o e arts. 5 o e 6 o da Lei n o 10.256, de 9 de julho de 2001;  
LIX - Lei n o 10.403, de 8 de janeiro de 2002;  
LX - arts. 3 o a 6 o da Lei n o 10.421, de 15 de abril de 2002;  
LXI - Lei n o 10.478, de 28 de junho de 2002.  
(Of. El. nº 172/02-SGM) 


