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L E I S  

 
01. LEI Nº 10.525, DE 6 DE AGOSTO DE 2002. (DOU 07.08.2002, Seção 1, p. 01). Dispõe sobre o salário mínimo a 

partir de 1° de abril de 2002, e dá outras providências.  
 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 35, de 2002, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte 
Lei: 
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Art. 1º A partir de 1º de abril de 2002, após a aplicação dos percentuais de nove inteiros e quarenta e sete 
centésimos por cento, a título de reajuste, e um inteiro e cinquenta centésimos por cento, a título de aumento real, 
sobre o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o salário mínimo será de R$ 200,00 (duzentos reais). 
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 6,67 (seis 
reais e sessenta e sete centavos) e o seu valor horário a R$ 0,91 (noventa e um centavos). 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, em 6 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República 
SENADOR RAMEZ TEBET 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 
 
02. LEI N° 10.537, DE 27 DE AGOSTO DE 2002. (DOU 28.08.2002, Seção 1, pp. 2-3). Altera os arts. 789 e 790 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, sobre 
custas e emolumentos da Justiça do Trabalho, e acrescenta os arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o Os arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

"Seção III 
Das Custas e Emolumentos 

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de 
competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no 
exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 
2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e serão 
calculadas: 

I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; 

II – quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente 
o pedido, sobre o valor da causa; 

III – no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o 
valor da causa; 

IV – quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. 

§ 1o As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as 
custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. 

§ 2o Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas 
processuais. 

§ 3o Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá 
em partes iguais aos litigantes. 

§ 4o Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, 
calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal." (NR) 

"Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do 
Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 1o Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, 
o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas 
devidas. 

§ 2o No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva importância, segundo o 
procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título. 

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer 
instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a 
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou 
declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo 
do sustento próprio ou de sua família." (NR) 
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Art. 2o A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B: 
 

"Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e 
pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela: 

I – 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); 

II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada: 

a. em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos); 

b. em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos); 

III – agravo de instrumento: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

IV – agravo de petição: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

V – embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação: R$ 44,26 (quarenta e quatro 
reais e vinte e seis centavos); 

VI – recurso de revista: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); 

VII – impugnação à sentença de liquidação: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); 

VIII – despesa de armazenagem em depósito judicial – por dia: 0,1% (um décimo por cento) do valor da 
avaliação; 

IX – cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo – sobre o valor liquidado: 0,5% (cinco 
décimos por cento) até o limite de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)." 

"Art. 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo Requerente, nos valores fixados na seguinte tabela: 

I – autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes – por folha: R$ 
0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real); 

II – fotocópia de peças – por folha: R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real); 

III – autenticação de peças – por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos de real); 

IV – cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação – por folha: R$ 0,55 (cinqüenta e 
cinco centavos de real); 

V – certidões – por folha: R$ 5,53 (cinco reais e cinqüenta e três centavos)." 

"Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita: 

I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas 
federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica; 

II – o Ministério Público do Trabalho. 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício 
profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas 
judiciais realizadas pela parte vencedora." 

"Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 
pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita." 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial. 
 
Brasília, 27 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Jobim Filho 
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M E D I D A S   P R O V I S Ó R I A S  

 
03. MEDIDA PROVISÓRIA N 65, DE 28 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 29.08.2002, Seção 1, pp. 1-2). Regulamenta o 

art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
CAPÍTULO I 
DO REGIME DO ANISTIADO POLÍTICO 
Art. 1 O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos: 
I - declaração da condição de anistiado político; 
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e 
continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos 
§§ 1 e 5 do art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de 
suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo 
exclusivamente político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias; 
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de estudo, a partir do período 
letivo interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola pública, ou registro do respectivo 
diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha 
correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de 
reconhecido prestígio internacional; e 
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por interrupção de atividade 
profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades 
essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político. 
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados com base na legislação 
de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos 
da decisão, serão reintegrados em seus cargos. 
CAPÍTULO II 
DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
ANISTIADO POLÍTICO 
Art. 2 São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 
1988, por motivação exclusivamente política, foram: 
I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do termo; 
II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, 
impondo-se mudanças de local de residência; 
III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras 
administrativas; 
IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para acompanhar o cônjuge; 
V - impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das Portarias 
Reservadas do Ministério da Aeronáutica n S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nS-285-GM5; 
VI - punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como 
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais 
sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do § 2 do art. 
8 do Ato das Disposições Constitucionais TransitóriasVII - punidos com fundamento em atos de exceção, 
institucionais ou complementares, ou sofreram punição disciplinar, sendo estudantes; 
VIII - abrangidos pelo Decreto Legislativo n 18, de 15 de dezembro de 1961, e pelo Decreto-Lei n 864, de 12 de 
setembro de 1969; 
IX - demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo ou em suas 
fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos Comandos 
militares no que se refere ao disposto no § 5 do art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
X - punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade; 
XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades 
remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. 
XII - punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na condição de inativos, com 
perda de proventos, por atos de exceção, institucionais ou complementares, na plena abrangência do termo; 
XIII - compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atos institucionais; 
XIV - punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou Executivo, em todos os 
níveis de governo; 
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XV - na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas 
fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por 
interrupção de atividades profissionais, em decorrência de decisão de trabalhadores; 
XVI - sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não requereram retorno ou 
reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou 
tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, 
transferidos para a reserva ou reformados; 
XVII - impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos Poderes Judiciário, Legislativo 
ou Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso. 
§ 1 No caso previsto no inciso XIII, o período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas para efeito de 
aposentadoria no serviço público e de previdência social. 
§ 2 Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele 
que seria beneficiário da condição de anistiado político. 
CAPÍTULO III 
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER 
INDENIZATÓRIO 
Art. 3 A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1 desta Medida Provisória, nas condições 
estabelecidas no caput do art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, correrá à conta do Tesouro 
Nacional. 
§ 1 A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação 
mensal, permanente e continuada. 
§ 2 A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer 
favorável da Comissão de Anistia de que trata o art. 12 desta Medida Provisória. 
Seção I 
Da Reparação Econômica em Prestação Única 
Art. 4 A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta salários mínimos por ano de 
punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral. 
§ 1 Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o período inferior 
a doze meses. 
§ 2 Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 
Seção II 
Da Reparação Econômica em Prestação Mensal, 
Permanente e Continuada 
Art. 5 A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art. 8 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos 
com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação única. 
Art. 6 O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado 
político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para 
promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, 
independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes 
jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os seus 
paradigmas.§ 1 O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será estabelecido conforme os elementos 
de prova oferecidos pelo requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas públicas 
ou privadas, ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais a que o 
anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até mesmo com base em pesquisa 
de mercado. 
§ 2 Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo serão considerados os direitos e vantagens 
incorporados à situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político, observado o 
disposto no § 4 deste artigo. 
§ 3 As promoções asseguradas ao anistiado político independerão de seu tempo de admissão ou incorporação de 
seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação das condições incompatíveis com a situação pessoal do 
beneficiário. 
§ 4 Para os efeitos desta Medida Provisória, considera-se paradigma a situação funcional de maior freqüência 
constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento 
no cargo, emprego ou posto quando da punição. 
§ 5 Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois anos a contar da entrada em vigor desta 
Medida Provisória, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até seis meses a contar da data do 
requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido 
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reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de 
serviço do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado o disposto no art. 7 desta Medida Provisória. 
§ 6 Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 
1988, considerando-se para início da retroatividade e da prescrição qüinqüenal a data do protocolo da petição ou 
requerimento inicial de anistia, de acordo com os arts. 1 e 4 do Decreto n 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 
Art. 7 O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do salário mínimo nem 
superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9 da Constituição. 
§ 1 Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade 
laboral, não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à soma das remunerações 
a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras constitucionais de não-
acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. 
§ 2 Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na 
aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse 
em serviço ativo. 
Art. 8 O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será feito quando ocorrer 
alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as 
disposições do art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 9 Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou 
fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. 
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda. 
CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Medida 
Provisória. 
Art. 11. Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive os que estão arquivados, bem como os 
respectivos atos informatizados que se encontram em outros Ministérios, ou em outros órgãos da Administração 
Pública direta ou indireta, serão transferidos para o Ministério da Justiça, no prazo de noventa dias contados da 
publicação desta Medida Provisória. 
Parágrafo único. O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar, a qualquer tempo, a revisão do valor da 
correspondente prestação mensal, permanente e continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os arts. 
6, 7, 8 e 9 desta Medida Provisória. 
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os 
requerimentos referidos no art. 10 desta Medida Provisória e assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas 
decisões. 
§ 1 Os membros da Comissão de Anistia serão designados mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça e 
dela participarão, entre outros, um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo respectivo Ministro de 
Estado, e um representante dos anistiados. 
§ 2 O representante dos anistiados será designado conforme procedimento estabelecido pelo Ministro de Estado 
da Justiça e segundo indicação das respectivas associações. 
§ 3 Para os fins desta Medida Provisória, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências, requerer 
informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir os processos 
e requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas nos arts. 4 e 
5 nos casos que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. 
§ 4 As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política 
serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e 
quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária. 
§ 5 Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a Comissão de Anistia poderá requisitar das 
empresas públicas, privadas ou de economia mista, no período abrangido pela anistia, os documentos e registros 
funcionais do postulante à anistia que tenha pertencido aos seus quadros funcionais, não podendo essas empresas 
recusar-se à devida exibição dos referidos documentos, desde que oficialmente solicitado por expediente 
administrativo da Comissão e requisitar, quando julgar necessário, informações e assessoria das associações dos 
anistiados. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus 
dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. 
Art. 14. Ao anistiado político são também assegurados os benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou 
órgãos da Administração Pública a que estavam vinculados quando foram punidos, ou pelas entidades instituídas 
por umas ou por outros, inclusive planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como 
de financiamento habitacional. 
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Art. 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante convênio com a Fazenda Pública, encarregar-se do 
pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, relativamente a seus ex-empregados, anistiados 
políticos, bem como a seus eventuais dependentes. 
Art. 16. Os direitos expressos nesta Medida Provisória não excluem os conferidos por outras normas legais ou 
constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo 
fundamento, facultando-se a opção mais favorável. 
Art. 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político 
ou os benefícios e direitos assegurados por esta Medida Provisória será o ato respectivo tornado nulo pelo 
Ministro de Estado da Justiça, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando 
ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem 
prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e penal. 
Art. 18. Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às anistias 
concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de sessenta dias a contar dessa 
comunicação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do § 4 do art. 12 desta 
Medida Provisória. 
Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações e promoções, bem como as 
reparações econômicas, reconhecidas pela Comissão, serão efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de 
sessenta dias após a comunicação do Ministério da Justiça, à exceção dos casos especificados no art. 2, inciso V, 
desta Medida Provisória. 
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo 
efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido 
instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, 
permanente e continuada, instituído por esta Medida Provisória, obedecido o que determina o art. 11. 
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de caráter indenizatório terão 
rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação 
específica para civis (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa). 
Art. 20. Ao declarado anistiado que se encontre em litígio judicial visando à obtenção dos benefícios ou 
indenização estabelecidos pelo art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é facultado celebrar 
transação a ser homologada no juízo competente. 
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, a Advocacia-Geral da União e as 
Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos 
processos movidos contra a União ou suas entidades. 
Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 22. Ficam revogados a Medida Provisória n 2.151-3, de 24 de agosto de 2001, o art. 2, o § 5 do art. 3, e os 
arts. 4 e 5da Lei n 6.683, de 28 de agosto de 1979, e o art. 150 da Lei n 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Brasília, 28 de agosto de 2002; 181 da Independência e 114 da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Geraldo Magela da Cruz Quintão 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 
Guilherme Gomes Dias 
 
 

D E C R E T O S  

 
04. DECRETO Nº 4.334, DE 12 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 13.08.2002, Seção 1, p. 74) Dispõe sobre as audiências 

concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, nas 
autarquias e fundações públicas federais. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, alínea "a", 
da Constituição, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Este Decreto disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na 
Administração Pública Federal direta, nas autarquias e nas fundações públicas federais. 
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - agente público todo aquele, civil ou militar, que por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico 
detenha atribuição de se manifestar ou decidir sobre ato ou fato sujeito à sua área de atuação; e 
II - particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de 
interesse privado seu ou de terceiros. 
Art. 2º O pedido de audiência efetuado por particular deverá ser dirigido ao agente público, por escrito, por meio 
de fax ou meio eletrônico, indicando: 
I - a identificação do requerente; 
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II - data e hora em que pretende ser ouvido e, quando for o caso, as razões da urgência; 
III - o assunto a ser abordado; e 
IV - a identificação de acompanhantes, se houver, e seu interesse no assunto. 
Art. 3º As audiências de que trata este Decreto terão sempre caráter oficial, ainda que realizadas fora do local de 
trabalho, devendo o agente público: 
I - estar acompanhado nas audiências de pelo menos um outro servidor público ou militar; e 
II - manter registro específico das audiências, com a relação das pessoas presentes e os assuntos tratados. 
Parágrafo único. Na audiência a se realizar fora do local de trabalho, o agente público pode dispensar o 
acompanhamento de servidor público ou militar, sempre que reputar desnecessário, em função do tema a ser 
tratado. 
Art. 4º As normas deste Decreto não geram direito a audiência. 
Art. 5º Este Decreto não se aplica: 
I - às audiências realizadas para tratar de matérias relacionadas à administração tributária, à supervisão bancária, 
à segurança e a outras sujeitas a sigilo legal; e 
II - às hipóteses de atendimento aberto ao público. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Art. 7º Ficam revogados os Decretos nº 4.232, de 14 de maio de 2002, 4.268, de 12 de junho de 2002, e o 
parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 4.081, de 11 de janeiro de 2002. 
Brasília, 12 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
 
 
05. DECRETO Nº 4.341, DE 22 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 23.08.2002, Seção 1, p. 11). Institui a carteira de 

identidade funcional dos membros das carreiras de Advogado da União e Procurador Federal e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e na Lei nº 10.480, de 2 de 
julho de 2002, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Fica instituída a carteira de identidade funcional dos membros das carreiras de Advogado da União e de 
Procurador Federal, com validade em todo o território nacional, a ser expedida pela Advocacia-Geral da União. 
Art. 2º Ao titular da carteira a que se refere o art. 1º são asseguradas, quando em serviço, as prerrogativas 
previstas em lei para o desempenho de sua missão institucional. 
Parágrafo único. Na carteira do Advogado da União e do Procurador Federal aposentado, não se fará referência 
às garantias previstas no caput. 
Art. 3º O Advogado-Geral da União aprovará as características e critérios para a emissão e uso da carteira de 
identidade funcional de que trata este Decreto. 
Art. 4º A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à Advocacia-Geral da União. 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 22 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Bonifácio Borges de Andrada 
 
 

P O R T A R I A S  

 
06. PORTARIA ANATEL Nº 256, DE 25 DE JUNHO DE 2002 (DOU 02.08.2002, Seção 1, pp. 113-114, republicada 

por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 26/7/2002, Seção 1, pág. 132). Dispõe sobre a aferição de 
desempenho dos colaboradores do Quadro Específico da Anatel, para fins de fixação dos respectivos percentuais 
da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei n.º 10.404, de 
9 de janeiro de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 46, inciso IX do Regulamento da Anatel, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro 
de 1997, resolve: 
Art. 1.º Aprovar, na forma disciplinada nesta Portaria, as normas regulamentadoras da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA instituída pela Lei n.º 10.404, de 9 de janeiro de 
2002, para os ocupantes dos cargos de níveis superior, intermediário e auxiliar, do Quadro Específico da Anatel, 
que não estejam organizados em carreira. 
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Art. 2.º A GDATA será atribuída em função do efetivo desempenho do colaborador, com foco na contribuição 
individual e coletivo para o alcance dos objetivos organizacionais, na forma estabelecida nesta Portaria. 
Parágrafo único. O percentual da GDATA de cada beneficiário será determinado pela soma dos resultados 
obtidos na avaliação de desempenho individual e coletiva, observado o seguinte: 
I - até quinze pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho institucional ; e 
II - oitenta e cinco pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho individual. 
Art. 3.º O limite global de pontuação mensal por nível , corresponderá a setenta e cinco vezes o número de 
colaboradores ativos por nível, que faz jus à GDATA. 
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste artigo e no inciso I do parágrafo único do art. 2.º, o 
limite global de pontos para ser atribuído ao conjunto de colaboradores de que trata o art. 6.º em função dos 
resultados obtidos na avaliação individual, corresponderá a sessenta vezes o número de colaboradores ativos por 
grupo de escolaridade, que faz jus à GDATA. 
Art. 4.º As avaliações de desempenho individual e institucional serão realizadas semestralmente, com início em 
março e setembro, e corresponderão aos períodos de março a agosto e de setembro a fevereiro, respectivamente, 
devendo o pagamento ser processado no segundo mês subseqüente ao encerramento do período de avaliação. 
Parágrafo único. Excepcionalmente o primeiro ciclo de avaliação terá início em junho e encerrar-se-á em agosto 
de 2002. 
Art. 5.º Os resultados obtidos determinarão a percepção da GDATA durante os seis meses subsequentes, e até a 
realização de nova avaliação. 
Art. 6.º Será avaliável o detentor de cargo de mesmo nível de escolaridade de que trata o art. 1.º, em exercício na 
mesma unidade de avaliação. 
Parágrafo único - Para efeito de avaliação, são consideradas unidades de avaliação os órgãos da sede e dos 
escritórios regionais, onde houver colaborador ocupante de cargo definido no art. 1º desta Portaria; 
Art. 7.º Para efeito de pagamento da GDATA, os resultados da avaliação de desempenho individual obedecerão 
escala com a observância dos seguintes parâmetros:: 
I - mínimo de dez e máximo de oitenta e cinco pontos; 
II - média aritmética menor ou igual a sessenta pontos; e 
III - desvio padrão maior ou igual a cinco ponto. 
Art. 8.º No primeiro ciclo de avaliação, são atribuídos cinco pontos a título de desempenho institucional. 
Art. 9.º O valor a ser pago a título de GDATA será calculado multiplicando-se o somatório de pontos obtidos, 
respectivamente, nas avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do 
Anexo I. 
Art. 10 Os colaboradores a que se refere o art. 1.º desta Portaria, ocupantes de cargos comissionados, farão jus à. 
GDATA nas seguintes condições: 
I - ocupantes de cargos comissionados CGE IV, CCT IV, CCT III, CCT II, CCT I, CA III, CAS II e CAS I, 
perceberão a GDATA em valor equivalente a sete vezes o número de pontos correspondente à avaliação 
institucional, limitado a cem pontos; 
II - ocupantes de cargos comissionados CD I, CD II, CGE I, CGE II, CGE III, CA I, CA II e CCT V, perceberão 
a GDATA calculada pelo seu valor máximo. 
Parágrafo único. Não fará jus à GDATA o colaborador ocupante de cargo comissionado que tenha feito opção 
pela remuneração integral desse. 
Art. 11 Os colaboradores de que tratam os incisos I e II do art. 10, não serão computados para fins do 
estabelecimento do limite global de pontos estabelecido no Art. 3.º e do cálculo da média e do desvio padrão a 
que se referem os incisos II e III do art. 7.º desta Portaria. 
Art. 12 A avaliação individual, destinada a aferir o desempenho do colaborador no exercício das atribuições do 
cargo, observará o seguinte: 
I - a avaliação de desempenho individual será aferida pela chefia imediata do colaborador, mediante 
preenchimento da ficha de avaliação constante do Anexo II, observadas as respectivas instruções constantes do 
Anexo II-A e do Anexo III, observadas as respectivas instruções constantes do Anexo III-A;  
II - a pontuação individual (PI) da GDATA de cada colaborador resultará do somatório da pontuação obtida (0 a 
75) em quinze fatores, partindo de uma escala de 6 (seis) pontos mais o valor mínimo (VM) de pontos 
Regulamentados no Decreto n.º 4.247, de 22 de maio de 2002, igual a 10 (dez), ou seja: 

III - para o pagamento da GDATA será efetuado o cálculo da média aritmética (MGR) e do desvio padrão (DP) 
dos totais de pontos obtidos pelos colaboradores da área em questão, nas fichas de avaliação individual, 
representada pela fórmula: 

PI = Σ(PF+VM) 

MGR = Σ(PI)/N 
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onde N é igual ao número de servidores avaliados da área em questão. 
VI - para o cálculo de desvio padrão será considerada a distribuição de freqüência dos pontos obtidos pelos 
colaboradores da área avaliada, utilizando-se a fórmula padrão para cálculo, 
 

 
é igual à nota individual (PI) que compõe a média do grupo, 
representa a média do grupo (MGR) e n é igual ao número de indivíduos avaliados na área (N). 
V - caso o colaborador avaliado obtenha 0 (zero) em todos os fatores de avaliação individual, lhe será concedido 
o valor mínimo (VM), segundo regulamentação do Decreto n.º 4.247, de 22 de maio de 2002. 
VI - o processamento tempestivo das avaliações de desempenho individual ficará condicionado à observância 
dos procedimentos e prazos a seguir especificados: 
a)acompanhamento do desempenho do colaborador e preenchimento, pelo avaliador, da ficha de avaliação de 
desempenho individual constante do Anexo II, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao encerramento do 
período de avaliação; e 
b)comunicação do resultado da avaliação ao colaborador, no prazo máximo de dois dias úteis, após o 
encerramento da avaliação, para sua manifestação. 
Art. 13 Fica instituído o Comitê de Avaliação de Desempenho com 6 membros, com a participação de pelo 
menos um representante dos colaboradores abrangidos pelo Art. 1.º, com as seguintes atribuições: 
I - acompanhar o processo de avaliação de desempenho com o objetivo de identificar distorções e propor as 
alterações consideradas necessárias para sua melhor operacionalização em relação aos critérios e procedimentos 
estabelecidos, observado o disposto na presente Portaria; 
II - julgar os recursos interpostos quanto ao resultado da avaliação individual; 
III - avocar para sua análise os casos de avaliação em que o servidor tenha recebido pontuação com desvio 
superior a 25% em relação à média das avaliações de desempenho individuais. 
Art. 14 O colaborador poderá recorrer do conteúdo de sua avaliação individual no prazo de três dias úteis, 
contado a partir do primeiro dia útil seguinte à ciência da avaliação. 
§ 1.º O recurso será dirigido ao comitê de avaliação de desempenho, o qual decidirá no prazo de cinco dias úteis. 
§ 2.º Havendo reconsideração ou provimento do recurso o comitê de avaliação de desempenho, autoridade 
julgadora, comunicará de imediato a decisão proferida à unidade de recursos humanos responsável pelo 
pagamento do colaborador, para que providencie os acertos financeiros referentes à GDATA. 
§ 3.º O colaborador será notificado do resultado do recurso e o respectivo formulário será anexado à sua ficha de 
avaliação. 
Art. 15 A responsabilidade pela condução do processo de avaliação bem como pelo estabelecimento de 
procedimentos operacionais para a execução, acompanhamento e registro da avaliação de desempenho é da 
Gerência Geral de Talentos e Desenvolvimento Organizacional - ADTO. 
Art. 16 O gerente da unidade responsável pela avaliação indicará ao superior imediato os colaboradores cujo 
resultado do desempenho individual recomende especial acompanhamento ou treinamento específico. 
Art. 17 A documentação referente à avaliação de desempenho será arquivada na pasta funcional do colaborador, 
na unidade de origem, pelo prazo mínimo de cinco anos. 
Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Anatel. 
Art. 19 Esta Portaria entra em vigor a partir de 21 de junho de 2002. 
LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA 
 
 
07. PORTARIAS TRT4 nos 2.919, 2.917, 2.918, 2.919 e 2.920, de 31 de julho de 2002. (DOJ-RS 05.08.2002, 1° 

Caderno, p. 60) 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições, resolve: 
N° 2916, de 31.07.2002, NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho Substituta, 
Dra. ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do 
Trabalho de Cruz Alta, RS, de acordo com o artigo 93, inciso II, alínea “a” e artigo 96, inciso I, alínea “c”, 
ambos da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as alterações dadas pela Resolução Administrativa 
TRT 4ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. Anita Job Lübbe. (Expediente TRT 4ª MA n° 
52.963/02). 

                                    ________ 
sendo DP = DP = √Σ(x- )²/n 
 
onde         
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N° 2917, de 31.07.2002, NOMEAR, mediante promoção, por antigüidade, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. 
HORISMAR CARVALHO DIAS, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de 
Uruguaiana, RS, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, 
com as alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. 
Ceres Batista da Rosa Paiva. (Expediente TRT 4ª MA n° 52.964/02). 
N° 2918, de 31.07.2002, NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. 
LUIZ ANTONIO COLUSSI, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de 
Alegrete, RS, de acordo com o artigo 93, inciso II, alínea “a” e artigo 96, inciso I, alínea “c”, ambos da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 
Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª nº 
05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. Luciane Cardoso. (Expediente TRT 4ª MA n° 52.965/02). 
N° 2919, de 31.07.2002, NOMEAR, mediante promoção, por antigüidade, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. 
EDUARDO DE CAMARGO, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de São 
Borja, RS, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, 
§ 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as 
alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª nº 05/90, em vaga decorrente da remoção da Dra. Maria 
Silvana Rotta Tedesco. (Expediente TRT 4ª MA n° 52.966/02). 
N° 2920, de 31.07.2002, NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. 
JOSÉ RENATO STANGLER, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Santo 
Ângelo, RS, de acordo com o artigo 93, inciso II, alínea “a” e artigo 96, inciso I, alínea “c”, ambos da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 654, § 5º, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 
Resolução Administrativa TRT 4ª nº 06/89, com as alterações dadas pela Resolução Administrativa TRT 4ª nº 
05/90, em vaga decorrente da remoção do Dr. Cláudio Roberto Ost. (Expediente TRT 4ª MA n° 52.967/02). 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 
 
08. PORTARIA TRT4 Nº 2938, de 02 de agosto de 2002. (DOJ-RS 12.08.2002, 1° Caderno, p. 143) 
 
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 a necessidade de rever os 
procedimentos relativos ao disciplinamento do trânsito de pessoas, materiais e veículos no prédio-sede deste 
Tribunal, resolve:  
DO ACESSO AO PRÉDIO-SEDE 
Art. 1º O acesso de público às dependências do prédio-sede deste Tribunal dar-se-á mediante identificação na 
portaria situada no saguão de entrada, observadas as determinações desta Portaria.  
Art. 2º  É vedada a entrada de pessoas, nas dependências do prédio, vestindo bermudas, calções, camisetas de 
educação física e calçando chinelos de dedo ou assemelhados.  
Do público externo 
Art. 3º A identificação das autoridades e dos advogados dar-se-á no sistema informatizado, via código, contendo 
o nome e o número do documento de identificação.  
Art. 4º Visitantes e partes em processos também serão identificados no sistema informatizado, via código, 
contendo nome, número do documento de identificação e destino, observado o contido no artigo 1º da Portaria nº 
2.221, de 06 de junho de 1997, deste Tribunal, sendo que, para os efeitos da citada Portaria, também as partes 
são consideradas visitantes.  
§ 1º Caso inoperante o sistema informatizado, a identificação dar-se-á mediante registro em livro próprio, 
contendo os mesmos dados especificados no caput do presente artigo.  
§ 2º Em se tratando de visitante, a segurança solicitará, ainda, autorização ao setor de destino para permitir o 
ingresso no prédio.  
Do público interno 
Art. 5º A entrada dos magistrados deverá ser registrada no sistema informatizado ou, caso inoperante o sistema, 
mediante registro em livro próprio. 
Parágrafo único. No caso de não-reconhecimento do magistrado, a identificação dar-se-á mediante apresentação 
de documento hábil.  
Art. 6º A identificação dos servidores dar-se-á mediante apresentação do crachá, observado o disposto no artigo 
1º da Portaria nº 2.221, de 06 de junho de 1997; na hipótese de o servidor não o portar, a segurança deverá 
solicitar outro tipo idôneo de identificação ao ingressante.  
Art. 7º Também são considerados público interno os empregados das empresas prestadoras de serviço 
continuado a este Tribunal e das instituições bancárias com posto de atendimento localizados neste prédio-sede, 
os quais serão identificados mediante apresentação de crachá fornecido pelos seus respectivos empregadores.  
Art. 8º Aos sábados, domingos e feriados, é permitida a entrada de magistrados, diretores, assessores e chefias.  
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Parágrafo único. Os demais servidores e os empregados referidos no artigo anterior somente terão acesso, 
mediante autorização por escrito da chefia imediata.  
Dos vendedores e similares 
Art. 9º  Fica vedado o acesso de vendedores, entregadores, agenciadores de qualquer tipo de produto, bens ou 
serviços às dependências internas do prédio-sede, salvo se expressamente autorizados pelo solicitante.  
Art. 10.  É permitido o recebimento de produtos, bens ou serviços solicitados no horário de expediente externo, 
devendo a segurança, previamente, fazer contato com o solicitante para fins de confirmação do pedido, 
orientando, após, o entregador de que não poderá circular em dependências para as quais não tenha sido 
autorizado, sob pena de ser conduzido para fora do prédio pela segurança.  
Art. 11. Fora do horário mencionado no artigo anterior, o interessado deverá deslocar-se até a portaria do prédio 
para receber a mercadoria, bem ou serviço solicitado, salvo no caso de entrega de grande volume, hipótese em 
que poderá ser entregue no local de destino.  
Art. 12. Caberá aos servidores comunicar, imediatamente, à segurança o ingresso, no seu local de trabalho, de 
visitante, assim compreendido aquela pessoa descrita no caput do artigo 9º, cuja presença não tenha sido 
solicitada ou autorizada previamente, para fins de condução da mesma para fora das dependências do prédio-
sede do Tribunal.  
Parágrafo único. No caso de reiterada infração deste dispositivo, a segurança deverá encaminhar a ocorrência ao 
conhecimento da chefia imediata para as providências cabíveis.  
Art. 13. Em caso de negativa do servidor ou chefe da unidade em receber o visitante, a segurança deverá limitar-
se a informar a impossibilidade de acesso.  
Dos prestadores de serviços eventuais 
Art. 14. Compete ao responsável pela supervisão do serviço encaminhar, previamente, à Administração a relação 
dos empregados que prestarão os serviços nas dependências deste Tribunal.  
Do trânsito de materiais 
Art. 15. O transporte de materiais dentro das dependências deste Tribunal será realizado no horário definido pela 
Administração, devendo ser observada a orientação de uso dos elevadores destinados para tal finalidade.  
Art.  16.  A entrada e a saída de materiais no prédio-sede deverão ser controladas pela segurança.  
Parágrafo único. A saída de bens patrimoniais está sujeita à prévia e expressa autorização, por escrito, do 
responsável.  
DO ACESSO PELO ESTACIONAMENTO 
Art. 17. O estacionamento interno do prédio-sede destina-se ao uso exclusivo de magistrados, servidores 
autorizados e veículos oficiais, bem como para autoridades visitantes, desde que haja disponibilidade de espaço 
físico.  
Parágrafo único. É permitido o acesso de veículos para a realização de carga e descarga - entregadores de 
mercadorias e serviços -, procedendo-se neste caso à identificação no sistema informatizado ou em livro próprio.  
Art. 18. O acesso pela portaria de garagem do prédio-sede é permitido somente a magistrados, servidores, 
autoridades visitantes e empregados das empresas que prestam serviços de forma continuada a este Tribunal.  
Art. 19.  Os casos omissos serão resolvidos pela Administração deste Tribunal.  
Art. 20. Esta 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. 
 

 
09. PORTARIA TRT4  nº 3.167, de 12 de agosto de 2002 (DOJ-RS 15.08.2002, 1° Caderno, p. 67). 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento Interno deste 
Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR em virtude de 
aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de agosto de 2001, 
obedecida a ordem de classificação, para exercerem o cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os candidatos a seguir relacionados: CARLOS ALBERTO ZOGBI 
LONTRA, em vaga decorrente da promoção da Dra. Andréa Saint Pastous Nocchi; JULIETA PINHEIRO NETA 
ALVES, em vaga decorrente da promoção do Dr. Horismar Carvalho Dias e LUIS ULYSSES DO AMARAL 
DE PAULI, em vaga decorrente da promoção do Dr. Luiz Antonio Colussi. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
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10. PORTARIA MPT4 N° 103, DE 9 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 15.08.2002, Seção 1, p. 264). 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais resolve: 
a) dispensar o Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar de atuar na sessão de julgamento da 3ª Turma, no dia 21/08/02, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para a referida sessão a Dra. Beatriz de 
Holleben Junqueira Fialho;  
b) dispensar o Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar de atuar na sessão de julgamento da 6ª Turma, no dia 22/08/02, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para a referida sessão o Dr. Leandro Araújo; 
c) dispensar o Dr. Leandro Araújo de atuar na sessão de julgamento da 1ª Turma, dia 29/08/02, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Luiz Fernando 
Mathias Vilar;  
d) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que 
os Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das 
mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
11. PORTARIA MPT4 N° 104, DE 12 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 15.08.2002, Seção 1, p. 264). 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas tribuições legais, resolve: 
a) dispensar os Drs. Paulo Joarês Vieira de atuar na 1ª Turma dia 15/08/02 e Leandro Araújo de atuar na 6ª 
Turma dia 15/08/02, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar nas referidas 
sessões,  respectivamente, os Drs. Leandro Araújo e André Luis Spies;  
b) dispensar os Drs. Paulo Joarês Vieira de atuar na sessão da SDI-I, dia 16/08/02 e Maria Cristina Sanchez 
Gomes Ferreira de atuar na sessão da SDI-II, dia 23/08/02, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, designando para atuar nas referidas sessões, respectivamente, os Drs. Maria Cristina Sanchez Gomes 
Ferreira e Paulo Joarês Vieira; 
c) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que 
os Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das 
mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 
12. PORTARIA Nº 913 MPAS, DE 15 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 16.08.2002, Seção 1, pp. 33-34) 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as alterações subseqüentes, 
especialmente da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, resolve: 
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de agosto de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas de 
janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados 
mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,002656 - Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2002. 
Art. 2º Estabelecer que, para o mês de agosto de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas de 
julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do 
índice de reajustamento de 1,005965 - Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2002 mais juros. 
Art. 3º Estabelecer que, para o mês de agosto de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas a 
partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice 
de reajustamento de 1,002656 - Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2002. 
Art. 4º Estabelecer que, para o mês de agosto de 2002, os fatores de atualização dos salários-de-contribuição, 
para fins de concessão de benefícios no âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação 
do índice de reajustamento de 1,020500. 
Art. 5º A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício, de que trata 
o art. 31 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
no mês de agosto de 2002, será feita mediante a aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores: 
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MÊS 
FATOR 

SIMPLIFICADO 
(MULTIPLICAR) 

JUL/94 2,764623 
AGO/94 2,606168 
SET/94 2,471239 
OUT/94 2,434478 
NOV/94 2,390024 
DEZ/94 2,314345 
JAN/95 2,264747 
FEV/95 2,227547 
MAR/95 2,205710 
ABR/95 2,175042 
MAI/95 2,134068 
JUN/95 2,080597 
JUL/95 2,043407 
AGO/95 1,994346 
SET/95 1,974209 
OUT/95 1,951378 
NOV/95 1,924436 
DEZ/95 1,895809 
JAN/96 1,865036 
FEV/96 1,838198 
MAR/96 1,825239 
ABR/96 1,819961 
MAI/96 1,807310 
JUN/96 1,777449 
JUL/96 1,756025 
AGO/96 1,737091 
SET/96 1,737021 
OUT/96 1,734766 
NOV/96 1,730958 
DEZ/96 1,726125 
JAN/97 1,711068 
FEV/97 1,684453 
MAR/97 1,677408 
ABR/97 1,658173 
MAI/97 1,648447 
JUN/97 1,643517 
JUL/97 1,632092 
AGO/97 1,630625 
SET/97 1,630625 
OUT/97 1,621060 
NOV/97 1,615567 
DEZ/97 1,602269 
JAN/98 1,591289 
FEV/98 1,577408 
MAR/98 1,577092 
ABR/98 1,573473 
MAI/98 1,573473 
JUN/98 1,569862 
JUL/98 1,565479 
AGO/98 1,565479 
SET/98 1,565479 
OUT/98 1,565479
NOV/98 1,565479 
DEZ/98 1,565479 
JAN/99 1,550286 
FEV/99 1,532661 
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MAR/99 1,467504 
ABR/99 1,439011 
MAI/99 1,438580 
JUN/99 1,438580 
JUL/99 1,424054 
AGO/99 1,401766 
SET/99 1,381731 
OUT/99 1,361714 
NOV/99 1,336455 
DEZ/99 1,303477 

JAN/2000 1,287639 
FEV/2000 1,274638 
MAR/2000 1,272220 
ABR/2000 1,269935 
MAI/2000 1,268286 
JUN/2000 1,259845 
JUL/2000 1,248236 
AGO/2000 1,220650 
SET/2000 1,198831 
OUT/2000 1,190616 
NOV/2000 1,186227 
DEZ/2000 1,181618 
JAN/2001 1,172706
FEV/2001 1,166987 
MAR/2001 1,163033 
ABR/2001 1,153803 
MAI/2001 1,140910 
JUN/2001 1,135912 
JUL/2001 1,119567 
AGO/2001 1,101719 
SET/2001 1,091892 
OUT/2001 1,087758 
NOV/2001 1,072211 
DEZ/2001 1,064124 
JAN/2002 1,062212 
FEV/2002 1,060198 
MAR/2002 1,058293 
ABR/2002 1,057130 
MAI/2002 1,049781 
JUN/2002 1,038257 
JUL/2002 1,020500 

 
Art. 6º O INSS e a DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
Portaria. 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ CECHIN 
 
<!ID186058-0> 

13. PORTARIA MEJ Nº 961, DE 16 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 19.08.2002, Seção 1, pp. 27-29). 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º do Decreto nº 4.053, 
de 13 de dezembro de 2001, resolve: 
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Secretaria de Direito Econômico, na forma do Anexo a esta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 144, de 3 de abril de 1997. 
PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO 
 
ANEXO 
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO 
CAPÍTULO I 
CATEGORIA E FINALIDADE 
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Art. 1º A Secretaria de Direito Econômico - SDE, órgão específico singular, integrante da Estrutura Regimental 
do Ministério da Justiça, a que se refere o art. 2º, inciso II, alínea "d", do Anexo I do Decreto nº 4.053, de 13 de 
dezembro de 2001, tem por finalidade exercer as competências estabelecidas nas Leis nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, nº 8.884, de 11 de junho de 1994, nº 9.008, de 21 de março de 1995 e nº 9.021, de 30 de 
março de 1995,e especificamente: 
I - formular, promover, supervisionar e coordenar a política de proteção da ordem econômica, nas áreas de 
concorrência e defesa do consumidor; 
II - adotar as medidas de sua competência necessárias a assegurar a livre concorrência, a livre iniciativa e a livre 
distribuição de bens e serviços; 
III - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de proteção e defesa da livre concorrência e dos 
consumidores; 
IV - prevenir, apurar e reprimir as infrações contra a ordem econômica; 
V - examinar os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a 
livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços; 
VI - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou jurídicas que 
detiverem posição dominante no mercado relevante de bens e serviços, para prevenir infrações da ordem 
econômica; 
VII - orientar as atividades de planejamento, elaboração e execução da Política Nacional de Defesa do 
Consumidor; 
VIII - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar atividades de divulgação e de formação de consciência 
coletiva dos direitos do consumidor; 
IX - promover as medidas necessárias para assegurar os direitos e interesses dos consumidores; e 
X - firmar convênios com órgãos e entidades públicas e com instituições privadas para assegurar a execução de 
planos, programas e fiscalização do cumprimento das normas e medidas federais. 
CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 
Art. 2º A Secretaria de Direito Econômico - SDE tem a seguinte estrutura: 
1-Gabinete 
1.1- Coordenação de Apoio Técnico-Jurídico 
1.2 - Coordenação Administrativa, Orçamentária e Financeira 
1.2.1- Serviço de Execução Orçamentária e Financeira 
1.2.2 - Serviço de Apoio de Pessoal 
1.2.3 - Setor de Protocolo e Controle Processual 
1.3 - Coordenação de Assuntos Econômicos 
2 - Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE 
2.1- Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Agricultura e de Indústria 
2.1.1- Divisão de Análise de Infrações no Setor de Agricultura 
2.1.2 - Divisão de Análise de Infrações no Setor de Indústria 
2.2 - Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Serviços e de Infra-Estrutura 
2.2.1- Divisão de Análise de Infrações no Setor de Infra-Estrutura 
2.2.2 - Divisão de Análise de Infrações no Setor de Serviços 
2.2.3 - Serviço de Análise de Infrações em Mercados Regulados 
2.3 - Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos 
2.3.1- Divisão de Análise de Infrações nos Setores de Agricultura e Indústria 
2.3.2 - Divisão de Análise de Infrações nos Setores de Serviço e Infra-Estrutura 
2.3.3 - Divisão Processual 
2.4 - Coordenação-Geral de Controle de Mercado 
2.4.1- Divisão de Acompanhamento e Análise de Mercado 
2.4.2 - Divisão de Controle de Mercado 
2.4.3 - Serviço de Informações de Mercado 
3 - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC 
3.1- Coordenação-Geral de Supervisão e Controle 
3.1.1- Divisão de Estudos e Pesquisas 
3.1.2- Divisão de Gestão de Informações 
3.2- Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo 
3.2.1- Divisão de Relações Institucionais 
3.2.2- Divisão de Relações de Consumo 
3.3- Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos 
3.3.1- Divisão de Análises, Consultas e Estudos 
3.3.2 - Divisão de Processos Administrativos 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.172 18

Art. 3º A SDE será dirigida por Secretário, os Departamentos por Diretor, o Gabinete por Chefe, as oordenações-
Gerais por Coordenador-Geral, as Coordenações por Coordenador, as Divisões, os Serviços e os Setores por 
Chefe, cujas funções serão providas na forma da legislação pertinente. 
Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições, o Secretário de Direito Econômico contará com um 
Gerente de Programa, dois Assessores e dois Auxiliares, o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa 
Econômica, com um Assistente e dois Auxiliares, o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor, com um Assistente e um Auxiliar, e os Coordenadores-Gerais contarão com um Auxiliar cada um. 
Art. 4º Os ocupantes das funções previstas no caput do artigo anterior serão substituídos, em suas faltas ou 
impedimentos, apenas por servidores que possam desempenhar a função na qualidade de substituto, por eles 
indicados e previamente designados na forma da legislação específica. 
CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 
Art. 5º Ao Gabinete compete: 
I - assistir o Secretário na supervisão e coordenação das atividades das unidades integrantes da SDE; 
II - auxiliar o Secretário na definição de diretrizes e na implementação de ações nas áreas de competência da 
Secretaria, bem como na avaliação dos planos e metas em desenvolvimento; 
III - prestar assistência ao Secretário em sua representação política e social; 
IV - orientar e coordenar as atividades concernentes às áreas de relações públicas e comunicação social, jurídica 
e de apoio administrativo da SDE; 
V - analisar, selecionar e encaminhar às áreas competentes os assuntos referentes às atividades-fim e coordenar a 
execução das atividades-meio da SDE; 
VI - acompanhar e controlar os documentos e processos encaminhados à SDE; 
VII - supervisionar a divulgação dos atos normativos e despachos do Secretário; e 
VIII - coordenar a elaboração e consolidação dos relatórios periódicos relativos às atividades das unidades 
organizacionais da SDE, bem como de qualquer trabalho de divulgação institucional. 
Art. 6º À Coordenação de Apoio Técnico-Jurídico compete: 
I - assessorar o Secretário e o Chefe de Gabinete em assuntos de natureza jurídica e no controle interno da 
legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos dos demais 
órgãos da SDE, em especial os que dizem respeito à defesa econômica e do consumidor; e 
II - elaborar estudos e preparar informações de natureza jurídica sobre assuntos que lhe forem submetidos. 
Art. 7º À Coordenação Administrativa, Orçamentária e Financeira compete: 
I - fornecer subsídios para a consolidação e elaboração da proposta orçamentária da SDE; 
II - supervisionar e coordenar o acompanhamento orçamentário e financeiro da SDE; 
III - supervisionar e coordenar as atividades de registro e controle processual; 
IV - coordenar as atividades de protocolo e registro de documentos, no âmbito da SDE; 
V - requisitar, receber, controlar e distribuir materiais de expediente, necessários ao desenvolvimento das 
atividades da SDE; e 
VI - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas aos recursos humanos da SDE. 
Art. 8º Ao Serviço de Execução Orçamentária e Financeira compete: 
I - emitir e controlar financeiramente a requisição de passagens e concessão de diárias; 
II - elaborar demonstrativos sobre o acompanhamento orçamentário e financeiro, de acordo com a orientação do 
Órgão Setorial do Sistema; 
III - elaborar a proposta orçamentária anual da SDE; 
IV - executar e acompanhar o orçamento anual da SDE; 
V - executar os serviços relativos à requisição, recebimento, controle e distribuição de materiais de expediente e 
de reprografia; 
VI - confeccionar pedidos para compra de material permanente e de consumo e para prestação de serviços da 
SDE, bem como controlar o registro das despesas realizadas; e 
VII - controlar a movimentação de bens patrimoniais da SDE. 
Art. 9º Ao Serviço de Apoio de Pessoal compete: 
I - controlar, orientar e acompanhar as atividades de recursos humanos da SDE, em articulação com a área de 
recursos humanos do Ministério; 
II - registrar e controlar as alterações de força de trabalho e as informações relativas a freqüência, férias, 
localização, movimentação e designação de servidores da SDE; 
III - identificar necessidades de treinamento, de capacitação e de especialização profissional para elaboração do 
Plano Anual de Desenvolvimento de Recursos Humanos da SDE; e 
IV - acompanhar e controlar o encaminhamento de documentos relativos a pessoal, a serem publicados no Diário 
Oficial da União. 
Art. 10. Ao Setor de Protocolo e Controle Processual compete: 
I - proceder às autuações; 
II - registrar e controlar documentos, processos e correspondências recebidas e expedidas, de acordo com as 
competências de cada Departamento; 
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III - preparar certidões, quando devidamente autorizado, de processos e demais documentos sob sua guarda; 
IV - conceder vista de autos, com as cautelas legais; 
V - fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos prazos legais; 
VI - receber, registrar, distribuir, controlar e arquivar correspondências e documentos; e 
VII - prestar esclarecimentos e informações a respeito da tramitação dos processos. 
Art. 11. À Coordenação de Assuntos Econômicos compete: 
I - prestar suporte técnico ao Secretário nas ações de estudo e articulação econômica com os demais órgãos da 
Administração Federal; 
II - fornecer ao Secretário informações econômicas; e 
III -apoiar o funcionamento da Secretaria-Executiva do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos. 
Art. 12. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE compete: 
I - planejar, coordenar e supervisionar a adoção de medidas que possam coibir atos e práticas comerciais 
contrárias à livre iniciativa e à livre concorrência; 
II - propor a instauração e planejar, coordenar e supervisionar a instrução de procedimentos, averiguações 
preliminares e processos administrativos destinados à aplicação da legislação de defesa da concorrência; 
III - planejar, coordenar, supervisionar e orientar as Coordenações-Gerais do Departamento na instrução dos 
feitos de que trata o inciso II, deste artigo; 
IV - planejar e promover a difusão da cultura da concorrência; 
V - propor ao Secretário o aperfeiçoamento e a adequação da legislação pertinente à defesa da ordem econômica; 
VI - planejar, coordenar, supervisionar, organizar e promover o monitoramento das práticas comerciais, na sua 
área de competência; 
VII - propor ao Secretário a adoção de medidas preventivas, a celebração de compromissos de cessação de 
prática sob investigação e de compromisso de desempenho; 
VIII - manifestar-se pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos de diligências formulados pelas partes e dos 
pedidos de tratamento confidencial de informações e documentos; 
IX - propor ao Secretário o encerramento da fase introdutória dos feitos a que se refere o inciso II deste artigo; 
X - submeter ao Secretário, ao final da instrução dos feitos de sua competência, o parecer do DPDE; 
XI - propor ao Secretário representar ao Ministério Público para fins de adoção de medidas legais no âmbito de 
sua competência; 
XII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica, para o desempenho 
de suas atribuições; 
XIII - coordenar a articulação com órgãos públicos e entidades civis para o desenvolvimento e implementação de 
políticas de prevenção e combate às infrações da ordem econômica; e 
XIV - estabelecer contatos e administrar os convênios firmados pela SDE com órgãos federais, estaduais e 
municipais, na esfera de sua competência. 
Art. 13. À Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Agricultura e Indústria compete: 
I - planejar, coordenar e controlar as ações de prevenção e repressão das infrações da ordem econômica na sua 
área de atuação; 
II - planejar, coordenar e controlar as atividades de pesquisas econômicas, objetivando subsidiar estudos 
relacionados à política de concorrência; 
III - coordenar, supervisionar e orientar a elaboração de estudos e a emissão de pareceres e informações em 
processos administrativos e averiguações preliminares relacionados com a sua área de atuação; 
IV - manter intercâmbio de informações econômicas com órgãos nacionais e internacionais, no sentido de 
aperfeiçoar a aplicação da legislação de defesa da concorrência; e 
V - propor ao Diretor a instauração, bem como promover diretamente a instrução, até o encerramento, de 
averiguações preliminares e de processos administrativos, na sua área de atuação. 
Art. 14. À Divisão de Análise de Infrações no Setor de Agricultura compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres na sua área de atuação; 
II - propor a instauração de averiguações preliminares e de processos administrativos no âmbito do DPDE; 
III - desenvolver estudos sobre o aperfeiçoamento da legislação de defesa da concorrência; e 
IV - manter registros atualizados, controlar o cumprimento de diligências requeridas e acompanhar os prazos 
estabelecidos em lei. 
Art. 15. À Divisão de Análise de Infrações no Setor de Indústria compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres na sua área de atuação; 
II - propor a instauração de averiguações preliminares e de processos administrativos no âmbito do DPDE; 
III - desenvolver estudos sobre o aperfeiçoamento da legislação de defesa da concorrência; e 
IV - manter registros atualizados, controlar o cumprimento de diligências requeridas e acompanhar os prazos 
estabelecidos em lei. 
Art. 16. À Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Serviços e de Infra-Estrutura compete: 
I - planejar, coordenar e controlar as ações de prevenção e repressão das infrações da ordem econômica na sua 
área de atuação; 
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II - planejar, coordenar e controlar as atividades de pesquisas econômicas, objetivando subsidiar estudos 
relacionados à política de concorrência; 
III - coordenar, supervisionar e orientar a elaboração de estudos e a emissão de pareceres e informações em 
processos administrativos e averiguações preliminares relacionados com a sua área de competência; 
IV - manter intercâmbio de informações econômicas com órgãos nacionais e internacionais para promover a 
difusão e a aplicação da legislação de defesa da concorrência; e 
V - propor ao Diretor a instauração, bem como promover diretamente a instrução, até o encerramento, de 
averiguações preliminares e de processos administrativos, na sua área de atuação. 
Art. 17. À Divisão de Análise de Infrações no Setor de Infra-Estrutura compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres na sua área de atuação; 
II - propor a instauração de averiguações preliminares e de processos administrativos; 
III - desenvolver estudos sobre o aperfeiçoamento da legislação de defesa da concorrência; e 
IV - manter registros atualizados, controlar o cumprimento de diligências requeridas e acompanhar os prazos 
estabelecidos em lei. 
Art. 18. À Divisão de Análise de Infrações no Setor de Serviços compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres na sua área de atuação; 
II - propor a instauração de averiguações preliminares e de processos administrativos no âmbito do 
Departamento; 
III - desenvolver estudos sobre o aperfeiçoamento da legislação de defesa da concorrência; e 
IV - manter registros atualizados, controlar o cumprimento de diligências requeridas e acompanhar os prazos 
estabelecidos em lei. 
Art. 19. Ao Serviço de Análise de Infrações em Mercados Regulados compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres técnicos em processos administrativos e averiguações preliminares que 
lhe forem submetidas; e 
II - manter documentação sobre informações econômicas, comerciais, técnicas e estatísticas sobre legislação e 
procedimentos pertinentes à repressão de infrações da ordem econômica nos mercados regulados. 
Art. 20. À Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos compete: 
I - assessorar o Diretor em assuntos de natureza jurídica; 
II - coordenar, orientar e promover a elaboração de pareceres e informações técnico-jurídicas, no âmbito de sua 
competência; 
III - avaliar os atos do DPDE, sujeitos à publicação oficial e à divulgação; 
IV - promover estudos para o aperfeiçoamento e adequação da legislação de defesa da concorrência; 
V - submeter ao Diretor as certidões extraídas dos processos e procedimentos administrativos; 
VI - assistir o Diretor no controle da legalidade dos atos administrativos a serem por ele praticados ou já 
efetivados, e daqueles oriundos dos demais órgãos do DPDE; 
VII - supervisionar e orientar as atividades da Divisão Processual do DPDE; 
VIII - propor ao Diretor a instauração, bem como promover diretamente a instrução, até o encerramento, de 
averiguações preliminares e de processos administrativos, no âmbito da defesa da ordem econômica, bem como 
dos atos a que se refere o art. 54 da Lei nº 8.884, de 1994, que lhe forem submetidos; 
IX - manter intercâmbio de informações com órgãos jurídicos nacionais e internacionais, para promover a 
divulgação e a aplicação da legislação de defesa da concorrência; e 
X - receber e encaminhar denúncias e consultas sobre a legislação de defesa da concorrência. 
Art. 21. À Divisão de Análise de Infrações nos Setores de Agricultura e Indústria compete: 
I - analisar, emitir pareceres e informações em processos administrativos sobre infrações da ordem econômica, 
na sua área de competência; 
II - acompanhar a evolução do tratamento das práticas anticoncorrenciais no direito comparado; 
III - preparar estudos para o aperfeiçoamento da legislação pertinente; 
IV - analisar e instruir processos na sua área de atuação; e 
V - sugerir a instauração de averiguações preliminares e de processos administrativos na área de competência do 
Departamento. 
Art. 22. À Divisão de Análise de Infrações nos Setores de Serviço e Infra-Estrutura compete: 
I - analisar e emitir pareceres e informações em procedimentos administrativos de controle dos atos a que se 
refere o art. 54 da Lei nº 8.884, de 1994; 
II - analisar e instruir procedimentos na sua área de atuação; e 
III - zelar pela apreciação tempestiva dos atos de que trata o inciso I deste artigo. 
Art. 23. À Divisão Processual compete: 
I - supervisionar, organizar e manter os autos dos procedimentos, averiguações preliminares e processos 
administrativos de competência do DPDE, promovendo a autuação e a juntada de documentos, a numeração de 
folhas, assim como as certificações e demais atos previstos em lei e nas normas internas; 
II - zelar pela observância do sigilo de informações e documentos, nos termos da legislação; 
III - fiscalizar o cumprimento dos prazos processuais; e 
IV - submeter ao Coordenador-Geral as certidões que lhe forem solicitadas. 
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Art. 24. À Coordenação-Geral de Controle de Mercado compete: 
I - instruir diretamente e orientar a elaboração de estudos e a emissão de pareceres e informações em processos 
relativos a controle dos atos de que trata o art. 54 da Lei nº 8.884, de 1994; 
II - instruir e orientar as perícias contábeis e de análise empresarial; 
III - zelar pela apreciação tempestiva dos atos de que trata o inciso I deste artigo; 
IV - avaliar as informações econômicas, comerciais, técnicas e estatísticas, bem como a legislação e 
procedimentos pertinentes ao controle dos atos referidos no inciso anterior; e 
V - aferir a aplicabilidade da lei relativamente aos mercados regulados, bem como aqueles decorrentes de 
comunicação feita pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
Art. 25 À Divisão de Acompanhamento e Análise de Mercado compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres técnicos nos processos que lhe forem submetidos; 
II - elaborar, desenvolver e fornecer critérios analíticos sobre os atos de que trata o art. 54 da Lei nº 8.884, de 
1994; e 
III - organizar e manter sistemas de informações necessárias à análise empresarial. 
Art. 26. À Divisão de Controle de Mercado compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres técnicos nos processos que lhe forem submetidos; 
II - propor, acompanhar e, quando for o caso, executar perícias; 
III - fiscalizar o cumprimento das determinações legais; e 
IV - analisar, quando solicitados, balanços e demonstrativos contábeis das empresas. 
Art. 27. Ao Serviço de Informações de Mercado compete: 
I - prestar informações e emitir pareceres técnicos nos processos que lhe forem submetidos; e 
II - manter documentação sobre informações econômicas, comerciais, técnicas e estatísticas sobre legislação e 
procedimentos pertinentes ao controle de concentração econômica. 
Art. 28. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC compete: 
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor; 
II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por consumidores e 
por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação; 
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para a apuração de delito contra os consumidores, nos 
termos da legislação vigente; 
VI - representar ao Ministério Público para fins de adoção das medidas necessárias ao cumprimento da 
legislação de defesa do consumidor, no âmbito de sua competência; 
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as violações aos direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais dos consumidores; 
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços; 
IX - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica, para a consecução 
dos seus objetivos; 
X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na legislação de defesa do consumidor, podendo, para 
tanto, instaurar averiguações preliminares e processos administrativos; 
XI - dirimir eventual conflito de competência, no caso da instauração de mais de um processo administrativo por 
pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado 
ao mesmo fornecedor; 
XII - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos direitos do consumidor; 
XIII - promover e manter a articulação dos órgãos da Administração Federal com os órgãos afins dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e com as entidades civis ligadas à proteção e defesa do consumidor; 
XIV - elaborar e promover programas educativos e informativos para consumidores e fornecedores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria das relações de consumo; 
XV - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos 
estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo 
objetivo; 
XVI - promover estudos relativos às relações e ao mercado de consumo; 
XVII - celebrar convênios de cooperação técnica, visando a aperfeiçoar as ações do DPDC na busca da melhoria 
das relações de consumo; 
XVIII - promover a elaboração e divulgação de um cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra 
fornecedores de produtos e serviços; 
XIX - celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais; 
XX - elaborar o elenco complementar de cláusulas contratuais abusivas sob a ótica da defesa do consumidor; 
XXI - incentivar e acompanhar os processos de auto-regulamentação dos setores econômicos, com vistas ao 
aprimoramento das relações de consumo; e 
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XXII - participar de comissões e comitês nacionais e internacionais, que tratem da proteção e defesa do 
consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores. 
Art. 29. À Coordenação-Geral de Supervisão e Controle compete: 
I - desenvolver estudos e propor ações que visem a incentivar os processos de auto-regulamentação, com vistas a 
melhorar as relações de consumo; 
II - propor ações setoriais necessárias à solução de conflitos nas relações de consumo; 
III - coordenar a divulgação de informações para os consumidores, órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor e sociedade em geral; 
IV - coordenar a elaboração e divulgação do cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra 
fornecedores de produtos e serviços; 
V - coordenar o desenvolvimento de pesquisas e estudos relativos às relações e ao mercado de consumo; 
VI - coordenar estudos para o aperfeiçoamento e direcionamento das ações de fiscalização e coordenar ações 
relacionadas à defesa do consumidor; 
VII - propor fiscalização e controle das infrações à legislação de defesa do consumidor; e 
VIII - planejar, promover, executar e acompanhar as demais atividades referentes às suas unidades 
organizacionais. 
Art. 30. À Divisão de Estudos e Pesquisas compete: 
I - estudar e sugerir ações que visem a incentivar os processos de auto-regulamentação dos diversos setores 
econômicos; 
II - estudar e propor ações setoriais necessárias à solução de conflitos nas relações de consumo; e 
III - desenvolver pesquisas e estudos relativos às relações e ao mercado de consumo. 
Art. 31. À Divisão de Gestão de Informações compete: 
I - gerenciar, desenvolver e implementar um sistema de informações, em conjunto com a área de tecnologia de 
informações do Ministério, que possa atender aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor e sociedade em geral, no que se refere aos assuntos relacionados à proteção e defesa do 
consumidor; e 
II - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços. 
Art. 32. À Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo compete: 
I - incentivar e coordenar o processo de criação e estruturação de órgãos públicos, entidades privadas, sociedades 
civis e associações, constituídos com o fim de promover a defesa do consumidor; 
II - planejar e propor ações para a execução de políticas setoriais, com vistas à solução de conflitos de consumo; 
III - planejar e coordenar as atividades de orientação aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor - SNDC, no que tange à execução das políticas de defesa do consumidor; 
IV - coordenar as atividades concernentes às relações institucionais do DPDC; 
V - planejar e coordenar os eventos promovidos pelo DPDC; 
VI - coordenar as atividades de atendimento e orientação prestadas pelo DPDC; 
VII - planejar e coordenar a elaboração de projetos educativos de defesa do consumidor e de campanhas de 
esclarecimento relacionadas à defesa de seus direitos; 
VIII - coordenar a elaboração e distribuição de material informativo e de orientação; e 
IX - planejar, promover, executar e acompanhar as demais atividades referentes às suas unidades 
organizacionais. 
Art. 33. À Divisão de Relações Institucionais compete: 
I - propor ações que visem a incentivar o processo de criação e estruturação de órgãos públicos, entidades 
privadas, sociedades civis e associações, constituídas com o propósito de promover a defesa do consumidor; 
II - promover ações que visem ao estreitamento das relações entre o DPDC e os órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, agências reguladoras, órgãos públicos e entidades voltadas à defesa dos 
direitos do consumidor; 
III - organizar e operacionalizar os eventos promovidos pelo DPDC; 
IV - desenvolver estudos com vistas à elaboração de material informativo e de orientação relacionado à defesa 
dos consumidores; e 
V - prestar assistência aos órgãos de defesa do consumidor, no que tange à implementação das políticas de 
relações de consumo. 
Art. 34. À Divisão de Relações de Consumo compete: 
I - estudar, propor e executar as ações do DPDC relativas à implementação de políticas de relações de consumo; 
II - prestar atendimento e orientação a consumidores, entidades e órgãos; e 
III - elaborar e desenvolver projetos educativos de defesa do consumidor e de campanhas de esclarecimento 
relacionadas à defesa dos seus direitos. 
Art. 35. À Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos compete: 
I - planejar, executar e acompanhar as atividades de prevenção e repressão às práticas infringentes da legislação 
de defesa do consumidor, na área de sua competência; 
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II - propor o encaminhamento de representação ao Ministério Público, para fins de adoção das medidas 
necessárias ao cumprimento da legislação de defesa do consumidor, no âmbito de sua competência; 
III - propor o encaminhamento de denúncia, à polícia judiciária, de delitos contra os direitos do consumidor, para 
as providências de sua competência; 
IV - propor, aos órgãos competentes, a divulgação de práticas contrárias aos interesses difusos, coletivos ou 
individuais dos consumidores; 
V - coordenar, orientar e promover a elaboração de pareceres e informações técnico-jurídicas, no âmbito de sua 
competência; 
VI - coordenar a realização de estudos jurídicos, assim como manter intercâmbio de informações com órgãos 
jurídicos nacionais e internacionais com vistas ao aprimoramento e à adequação da legislação de defesa do 
consumidor; 
VII - assistir o Diretor no controle da legalidade dos atos administrativos a serem por ele praticados ou já 
efetivados, e daqueles oriundos dos demais órgãos do DPDC; 
VIII - propor ao Diretor a instauração, bem como promover diretamente a instrução, até o encerramento, de 
averiguações preliminares e de processos administrativos, no âmbito de sua competência; 
IX - receber, analisar e encaminhar denúncias e consultas relativas às relações de consumo; 
X -prestar assistência, nos aspectos procedimentais, aos órgãos conveniados com o DPDC, para a adequada e 
eficaz aplicação da legislação de defesa do consumidor; 
XI - propor aos demais órgãos de defesa do consumidor procedimentos a serem adotados na esfera de sua 
competência; e 
XII - planejar, promover, executar e acompanhar as demais atividades referentes às suas unidades 
organizacionais. 
Art. 36. À Divisão de Análises, Consultas e Estudos compete: 
I - emitir notas técnicas e pareceres jurídicos; 
II - realizar estudos com vistas a propor a adequação e o aperfeiçoamento das normas de defesa do consumidor; 
III - analisar e emitir pareceres e informações nos procedimentos administrativos que visem à apuração de 
condutas infringentes aos direitos do consumidor; e 
IV - acompanhar as atividades referentes às práticas infringentes às relações de consumo, na área de sua 
competência. 
Art. 37. À Divisão de Processos Administrativos compete: 
I - analisar e instruir processos na sua área de atuação; e 
II - analisar e emitir pareceres e informações nos procedimentos administrativos que visem à apuração de 
condutas infringentes aos direitos do consumidor. 
CAPÍTULO IV 
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 
Art. 38. Ao Secretário de Direito Econômico incumbe: 
I - formular e desenvolver a política de proteção e defesa da ordem econômica; 
II - formular e supervisionar a implementação dos planos de ação da SDE; 
III - estabelecer as diretrizes para o cumprimento das leis que regem a defesa da concorrência e do consumidor; 
IV - decidir sobre processos, procedimentos e recursos administrativos que lhe forem submetidos; 
V - manter articulação com órgãos e entidades públicas e instituições privadas; 
VI - aplicar penalidades administrativas nos descumprimentos das leis que regem a política de defesa econômica 
e do consumidor; 
VII - expedir atos administrativos sobre a política econômica e do consumidor, para o cumprimento da legislação 
vigente; 
VIII - convocar dirigentes de unidades da SDE para o exame de questões e fixação de diretrizes e normas 
necessárias à condução dos trabalhos; 
IX - assinar convênios, contratos e ajustes, cujo objeto envolva interesses da SDE; 
X - coordenar as atividades das unidades organizacionais da SDE; 
XI - manifestar-se nas consultas encaminhadas à SDE; 
XII - encaminhar ao órgão judicante competente os processos administrativos originários do DPDE; 
XIII - decidir em última instância, no âmbito da SDE, sobre os processos que envolvam direito do consumidor; e 
XIV - ordenar despesas. 
Art. 39. Ao Chefe de Gabinete incumbe: 
I - organizar e preparar as matérias a serem submetidas à consideração do Secretário; 
II - coordenar os trabalhos que envolvam o planejamento das atividades de apoio ao Secretário; 
III - supervisionar as atividades das Coordenações, diretamente subordinadas ao Gabinete; e 
IV - organizar e manter o arquivo de decisões, atos e pareceres da SDE. 
Art. 40. Aos Diretores de Departamento incumbe dirigir, orientar, acompanhar, decidir e fiscalizar a execução 
das competências das respectivas unidades. 
Art. 41. Aos Coordenadores-Gerais incumbe coordenar, executar e supervisionar as atividades relacionadas com 
a sua área de competência. 
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Art. 42. Ao Gerente de Programa incumbe: 
I - planejar, organizar, coordenar e desenvolver ações referentes a programas sob sua responsabilidade; 
II - manter atualizadas as informações técnicas e administrativas sobre o andamento dos programas sob sua 
responsabilidade; e 
III - elaborar estudos, pareceres e demais documentos relacionados aos programas de interesse da SDE; 
Art. 43. Aos Coordenadores e Chefes de Divisão, de Serviço e de Setor incumbe: 
I - orientar, supervisionar, executar e avaliar as atividades das respectivas unidades; 
II - emitir parecer nos assuntos pertinentes às respectivas unidades; 
III - apresentar planos e programas de trabalho; e 
IV - fornecer informações referentes à área de competência das unidades, que subsidiem o desenvolvimento dos 
trabalhos e a elaboração de relatórios. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 44. Aos servidores com funções não especificadas neste Regimento caberá exercer as atribuições que lhes 
forem cometidas por seus superiores imediatos. 
Art. 45. Além das competências e atribuições estabelecidas neste Regimento, outras poderão ser cometidas aos 
órgãos e servidores pela autoridade competente, com o propósito de cumprir os objetivos e finalidades da SDE. 
Art. 46. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados 
pelo Secretário de Direito Econômico. 
(Of. El. nº 300/2002-GM) 
 
14. PORTARIA N° 329, DE 14 DE AGOSTO DE 2002 (REPUBLICADA NO DOU 20.08.2002, Seção 1, p. 48, por ter 

saído com incorreção, do original, no DOU 15.08.2002, Seção 1, pp. 143-144). Estabelece procedimentos para a 
instalação e o funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia e Núcleos Intersindicais de Conciliação 
Trabalhista. 

 
Estabelece procedimentos para a instalação e o funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia e Núcleos 
Intersindicais de Conciliação Trabalhista. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943; e 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 625-A a 625-H da CLT, com a redação dada pela Lei n° 9.958, de 12 
de janeiro de 2000; 
CONSIDERANDO a relevante finalidade das Comissões de Conciliação Prévia, como fator de prevenção e 
solução extrajudicial de conflitos; 
CONSIDERANDO a necessidade de se traçarem instruções dirigidas às Comissões de Conciliação Prévia com 
vistas a garantir a legalidade, a efetividade e a transparência dos seus atos, bem como resguardar os direitos 
sociais e trabalhistas previstos na Constituição Federal, na CLT e legislação esparsa; e 
CONSIDERANDO as sugestões do Grupo de Trabalho, organizado em configuração tripartite, com a finalidade 
de promover ações conjuntas visando ao aprimoramento dos mecanismos de funcionamento, acompanhamento e 
avaliação das Comissões de Conciliação Prévia, resolve: 
Art. 1º A Comissão de Conciliação Prévia instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e 
funcionamento definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 
Parágrafo único. A Comissão conciliará exclusivamente conflitos que envolvam trabalhadores pertencentes à 
categoria profissional e à base territorial das entidades sindicais que as tiverem instituído. 
Art. 2º A Comissão instituída no âmbito da empresa ou grupo de empresas destina-se a conciliar conflitos 
envolvendo os respectivos empregados e empregadores. 
Parágrafo único. A escolha de representantes dos empregados da Comissão instituída no âmbito da empresa será 
por meio de eleição, fiscalizada pelo sindicato da categoria profissional. 
Art. 3º A instalação da sessão de conciliação pressupõe a existência de conflito trabalhista, não se admitindo a 
utilização da Comissão de Conciliação Prévia como órgão de assistência e homologação de rescisão contratual. 
Parágrafo único. A competência para prestar assistência ao trabalhador na rescisão contratual é do sindicato da 
categoria e da autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do art. 477 da CLT. 
Art. 4º A submissão de demanda de natureza trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é obrigatória quando 
houver Comissão instituída no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria, na localidade da prestação de 
serviços do trabalhador. 
Art. 5º A Comissão deverá comunicar, à Seção ou ao Setor de Relações do Trabalho das Delegacias Regionais 
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, a instituição, o local de funcionamento, a composição e o 
início das atividades. 
Art. 6º A Comissão de Conciliação Prévia deverá dispor sobre a produção e guarda dos documentos relativos aos 
procedimentos de tentativa e de conciliação prévia trabalhista. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.172 25

Parágrafo único. Todos os documentos produzidos no processo de conciliação, desde a formulação da demanda 
até seu resultado final, frustrado ou não, deverão ser arquivados pela Comissão, pelo período de 5 (cinco) anos. 
Art. 7° A Comissão deve se abster de utilizar, nos seus documentos, símbolos oficiais, como o Selo e as Armas 
da República, que são de uso exclusivo da Administração Pública Federal, nos termos da Lei n° 5.700, de 1° de 
setembro de 1971. 
Art. 8° O local e o horário de funcionamento da Comissão devem ser amplamente divulgados para conhecimento 
público. 
Art. 9° A paridade de representação na Comissão de Conciliação Prévia será mantida no funcionamento da 
sessão de conciliação. 
Art. 10. A forma de custeio da Comissão será regulada no ato de sua instituição, em função da previsão de 
custos, observados os princípios da razoabilidade e da gratuidade ao trabalhador. 
§ 1° A Comissão não pode constituir fonte de renda para as entidades sindicais. 
§ 2° Não serão adotados, para o custeio das Comissões, os seguintes critérios: 
I - cobrança do trabalhador de qualquer pagamento pelo serviço prestado; 
II - cobrança de remuneração vinculada ao resultado positivo da conciliação; 
III - cobrança de remuneração em percentual do valor pleiteado ou do valor conciliado. 
§ 3° Os membros da Comissão não podem perceber qualquer remuneração ou gratificação com base nos acordos 
firmados. 
§ 4° O custeio da Comissão de empresa ou empresas é de exclusiva responsabilidade dessas. 
Art. 11. A conciliação deverá cingir-se a conciliar direitos ou parcelas controversas. 
Parágrafo único. Não pode ser objeto de transação o percentual devido a título de FGTS, inclusive a multa de 
40% sobre todos os depósitos devidos durante a vigência do contrato de trabalho, nos termos da Lei n° 8.036, de 
11 de maio de 1990. 
Art. 12. O convite de comparecimento à sessão de conciliação deve ser acompanhado de cópia da demanda. 
Art. 13. As partes devem ser informadas, no convite e ao início da sessão de conciliação, de que: 
I - a Comissão tem natureza privada e não integra o Poder Judiciário; 
II - o serviço é gratuito para o trabalhador; 
III - a tentativa de conciliação é obrigatória, mas o acordo é facultativo; 
IV - o não-comparecimento do representante da empresa ou a falta de acordo implica tão-somente a frustração da 
tentativa de conciliação e viabiliza o acesso à Justiça do Trabalho; 
V - as partes podem ser acompanhadas de pessoa de sua confiança; 
VI- o acordo firmado possui eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas; 
VII- podem ser feitas ressalvas no termo de conciliação de modo a garantir direitos que não tenham sido objeto 
do acordo; 
VIII - o termo de acordo constitui título executivo extrajudicial, sujeito, no caso de descumprimento, à execução 
na Justiça do Trabalho; 
IX - as partes podem ser atendidas em separado pelos respectivos membros representantes para esclarecimentos 
necessários, assegurando-se a transparência do processo de conciliação. 
Art. 14. Caso a conciliação não prospere, será fornecida ao Empregado e ao Empregador declaração da tentativa 
conciliatória frustrada, com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão. 
Art. 15. A conciliação deverá ser reduzida a termo, que será assinado em todas as vias pelas partes e membros da 
Comissão, fornecendo-se cópias aos interessados. 
Parágrafo único. O termo de conciliação deverá ser circunstanciado, especificando direitos, parcelas e 
respectivos valores, ressalvas, bem como outras matérias objeto da conciliação. 
Art. 16. As instruções constantes desta Portaria aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação 
Trabalhista. 
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 15-8-2002, Seção 1, pág.143-144. 
 
15. PORTARIA TRT4 N° 026, DE 20 DE AGOSTO DE 2002 (DOJ-RS 21.08.2002, 1° Caderno, p. 72), do Juiz-

corregedor Regional do Trabalho da 4ª Região. 
 
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, resolve ALTERAR a redação da Portaria n° 011, de 31 de maio de 2002, dela retirando a delegação 
ao Juiz Vice-Corregedor da atribuição de realização de inspeção correicional ordinária nas unidades judiciárias 
de Rio Grande e no Posto de Santa Vitória do Palmar, acrescentando a delegação à mesma autoridade da 
atribuição de realização da inspeção correicional ordinária das unidades judiciárias de Frederico Westphalen, 
Três Passos e Palmeira das Missões. 
Registre-se. Publique-se. 
Porto Alegre, 20 de agosto de 2002.  
Mário Chaves, Juiz-Corregedor Regional. 
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16. PORTARIA CONJUNTA N° 2, DE 19 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 22.08.2002, Seção 1, p. 1) 
 
OS PRESIDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 e no artigo 67 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, bem como o decidido na 
reunião do dia 12 de agosto de 2002, R E S O LV E M : 
Art. 1º Ficam limitados aos valores constantes do Anexo a esta Portaria a movimentação financeira e o empenho 
de dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário na Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 
2002. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 
Ministro NELSON JOBIM 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
Ministro NILSON NAVES 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do 
Conselho da Justiça Federal 
Ministro FRANCISCO FAUSTO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Ministro OLYMPIO PEREIRA 
Presidente do Superior Tribunal Militar 
Desembargador NATANAEL CAETANO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
 

ANEXO 
PODER JUDICIÁRIO 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 

R$ Milhões 
 Limites de Movimentação e Empenho 

Contingenciamento *  
ÓRGÃO 

Dotação 
Inicial 

Corte art. 
67 da 

LDO/02 
Projeto Atividade To t a l 

Dotação 
Atual 

10.000 Supremo Tribunal Federal 62,5 5,2 1,9 - 1,9 55,4 
11.000 Superior Tribunal de Justiça 69,7 6,5 - 2,4 2,4 60,8 
12.000 Justiça Federal 520,6 54,7 13,0 7,3 20,3 445,6 
13.000 Justiça Militar 16,3 0,4 0,1 - 0,1 15,8 
14.000 Justiça Eleitoral 513,0 12,6 4,7 - 4,7 495,7 
15.000 Justiça do Trabalho 403,6 22,7 6,4 2,0 8,4 372,5 
16.000 Justiça do Distrito Federal e 

Territórios 
83,5 9,4 0,2 3,3 3,5 70,6 

To t a l 1.669,2 111,5 26,3 15,0 41,4 1.516,3 
 
* Mensagem nº 654 da Presidência da República. 
 
17. PORTARIA Nº 339, DE 23 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 26.08.2002, Seção 1, p. 115). Institui Comissão Técnica 

denominada Observatório do Mercado de Trabalho e dá outras providências. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I 
do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve: 
Art. 1º Instituir Comissão Técnica denominada "Observatório do Mercado de Trabalho", no âmbito da Secretaria 
Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de promover estudos sobre o processo de 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de trabalho, bem como de assessorar os órgãos do 
Ministério do Trabalho e Emprego nas matérias pertinentes. 
Art. 2º Ao Observatório Nacional do Mercado de Trabalho competirá: 
I - promover estudos sobre o mercado de trabalho e as políticas públicas de geração de emprego e renda; 
II - desenvolver pesquisas e realizar o acompanhamento e a qualificação periódicos dos indicadores sobre o 
mercado de trabalho; 
III - sistematizar e compilar informações sobre os estudos e pesquisas produzidos no âmbito do MTE sobre a 
matéria; 
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IV - subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego e renda, bem como efetuar estudos e avaliação de 
seus impactos; 
V - promover estudos sobre o impacto, no mercado de trabalho, dos processos de integração regional e 
hemisférica; 
VI - implementar metodologias para subsidiar a análise de cenários de mercado de trabalho; 
VII - subsidiar as ações da Seção Brasileira do Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul; 
VIII - disponibilizar as informações existentes sobre Mercado de Trabalho no âmbito do MTE; 
IX -promover a articulação das Secretarias do Ministério, visando ao desenvolvimento de estudos e pesquisas 
sobre mercado de trabalho; 
X - proceder à interlocução com instituições de estudo e pesquisas e centros produtores de estatísticas, cujas 
ações estejam voltadas para o mercado de trabalho. 
Art. 3º O Observatório será composto por servidores do Ministério do Trabalho e Emprego designados pelo 
Secretário-Executivo, indicando dentre eles seu coordenador. 
Parágrafo único. Poderão ser convidados para participar das reuniões do Comitê pesquisadores e técnicos 
especializados para prestar colaboração ao Observatório. 
Art. 4º A Secretaria Executiva prestará o apoio técnico-administrativo indispensável às atividades do 
Observatório. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
18. PORTARIA Nº 637, DE 27 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 28.08.2002, Seção 1, p. 7). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere os inciso I e XVIII do art. 4º da 
Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando a necessidade de orientar a aplicação do 
Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002, resolve 
Art. 1º Esta Portaria disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na 
Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, considera-se: 
I - agente público os Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores Federais em 
exercício nas unidades jurídicas e administrativas da Advocacia-Geral da União, assim como os titulares destas e 
todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, detenha atribuição de se manifestar ou 
decidir sobre ato ou fato sujeito à sua área de atuação; e 
II - particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de 
interesse privado seu ou de terceiros. 
Art. 2º O pedido de audiência efetuado por particular deverá ser dirigido ao agente público, por escrito, por meio 
de fax ou meio eletrônico, indicando: 
I - a identificação do requerente; 
II - data e hora em que pretende ser ouvido e, quando for o caso, as razões da urgência; 
III - o assunto a ser abordado; e 
IV - a identificação de acompanhantes, se houver, e seu interesse no assunto. 
Parágrafo único. Sempre que necessário, os agentes públicos exigirão previamente à audiência ou reunião 
procuração concedida pelos representados ao representante. 
Art. 3º As audiências de que trata este Decreto terão sempre caráter oficial, ainda que realizadas fora do local de 
trabalho, devendo o agente público: 
I - estar acompanhado nas audiências de pelo menos um outro servidor público; e 
II - manter registro específico das audiências, com a relação das pessoas presentes e os assuntos tratados. 
§ 1º Na audiência a se realizar fora do local de trabalho, o agente público pode dispensar o acompanhamento de 
servidor público, sempre que reputar desnecessário, em função do tema a ser tratado. 
§ 2º O titular da unidade da AGU poderá designar outro servidor para participar da reunião na impossibilidade de 
fazê-lo pessoalmente. 
Art. 4º A observância pelo particular do estabelecido nesta Portaria não gera direito a audiência. 
Art. 5º Esta Portaria não se aplica: 
I - às audiências realizadas para tratar de matérias relacionadas à administração tributária, à supervisão bancária, 
à segurança e a outras sujeitas a sigilo legal; e 
II - às hipóteses de atendimento aberto ao público. 
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor em 12 de setembro de 2002. 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
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19. PORTARIA TRT Nº  3.416, DE 23 DE AGOSTO DE 2002 (DOJ-RS 30.08.2002, 1° Caderno, p. 94)  
 

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 a segurança pessoal de todos aqueles que comparecem nas unidades administrativas e judiciárias 
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;  
considerando os termos do Decreto nº 2.222, de 8 de maio de 1997 (que regulamentou a Lei nº 9.437, de 20 de 
fevereiro de 1997 – Sistema Nacional de Armas);  
considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar o procedimento para depósito de armas na portaria dos 
prédios em que estão instaladas as unidades administrativas e judiciárias no âmbito desta Corte,   
RESOLVE: 
Art. 1º  É dever do Técnico-Judiciário – Especialidade Segurança e Transporte, no exercício de suas atribuições, 
coibir o ingresso ou permanência de pessoas portando qualquer espécie de armamento nas unidades 
administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Parágrafo único. Excetuam-se desta regra os servidores da Justiça autorizados pelo Juiz, além dos policiais civis, 
militares e agentes penitenciários que se encontrem à sua disposição. 
Art. 2º Ao constatar a presença de pessoa armada, ou quando o portador apresentar-se espontaneamente, o 
servidor responsável pela segurança deverá encaminhá-lo ao local próprio para o desarmamento e respectiva 
guarda da arma em depósito.  
§ 1º O local deverá ser reservado e seguro, equipado com compartimento chaveado para guarda das armas.  
§ 2º  Na Capital, compete à Seção de Segurança determinar o local adequado; nos Foros do Interior, à Direção do 
Foro e, não havendo, ao Juiz Titular da Vara ou Substituto. 
Art. 3º O portador de arma de fogo deverá desmuniciá-la no local indicado no art. 2º, com as cautelas de praxe, 
guardando consigo a munição. 
Art. 4º A arma deverá ser entregue ao servidor da segurança, que expedirá recibo em duas vias, contendo os 
seguintes dados: identificação do portador; nome e número do documento apresentado; endereço e telefone do 
portador; número do porte de arma, órgão emissor e respectivo registro; descrição da arma; data e hora da 
entrega e da devolução; local e assinatura do servidor responsável, no momento da entrega, e do portador, no 
momento da devolução, nos termos do anexo - modelo 1. 
Art. 5º No caso de o portador não apresentar o porte legal da arma, será realizada a apreensão e constará no 
recibo a expressão “sem porte”, com a devida ciência a este de que a arma  está sendo apreendida. 
§ 1º Os fatos serão descritos circunstancialmente, em livro próprio, cabendo ao servidor responsável pela 
segurança comunicar de imediato à autoridade policial competente para que esta proceda ao recolhimento da 
arma.  
§ 2º Quando do recolhimento da arma pela autoridade policial, deverá ser emitido recibo contendo a 
identificação  do portador, da arma e da autoridade depositária (v. anexo -  modelo 2), o qual será arquivado 
junto ao livro próprio. 
Art. 6º Se, por qualquer motivo, o portador não quiser entregar a arma em depósito, será impedido seu ingresso 
ou permanência nas dependências do prédio.  
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Administração deste Tribunal. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Presidente. 
 

O R D E N S  DE  S E R V I Ç O  

 
20. PORTARIAS NOS 160 A 167 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, DE 9 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 30.08.2002, Seção 1, segunda parte, p. 591) 
 
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 N° 440, de 25 de 
junho de 2002, publicada no DOU de 26 de junho de 2002, e Portaria PGR N°  480, de 12 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 15 de julho de 2002, considerando a necessidade de serviço, resolve: 
 
N° 160 - Designar o Procurador da República CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRÉ, lotado na 
Procuradoria da República no Município de Pelotas, 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 Bagé, no mesmo Estado, tendo em vista afastamento da Procuradora da República ANA PAULA 
CARVALHO DE MEDEIROS. 
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N°  161 – 1) Designar a Procuradora da República MARIA VALESCA DE MESQUITA, lotada na Procuradoria 
da República no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 19 de 
agosto a 30 de agosto de 2002, no Município de Bento Gonçalves, junto à Vara da Justiça Federal, haja vista 
inexistência de Procurador lotado naquela unidade. 2) Revogar a portaria N°  116, de 03 de julho de 2002, 
publicada no Diário da Justiça, Seção I, de 09 de julho de 2002. 
 
N° 162 - 1) Designar o Procurador da República IPOJUCAN CORVELLO BORBA, lotado na Procuradoria da 
República no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 12 de 
agosto a 23 de agosto de 2002, junto à Procuradoria da República no Município de Bagé, no mesmo Estado, 
tendo em vista férias da Procuradora da República ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS. 2) Revogar a 
portaria N°  121, de 03 de julho de 2002, publicada no Diário da Justiça, Seção I, de 09 de julho de 2002. 
 
N° 163 - Designar o Procurador da República ANTÔNIO CARLOS WELTER, lotado na Procuradoria da 
República no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 21 de 
outubro a 01 de novembro de 2002, junto à Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo, no 
mesmo Estado, tendo em vista férias da Procuradora da República CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS. 
 
N° 164 - Designar a Procuradora da República CLÁUDIA VIZCAYCHIPI PAIM, lotada na Procuradoria da 
República no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, 
oficiar no período de 04 de novembro a 14 de novembro de 2002, junto à Procuradoria da República no 
Município de Novo Hamburgo, no mesmo Estado, tendo em vista férias da Procuradora da República 
CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS. 
 

N° 165 - 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 02 de 
setembro a 13 de setembro de 2002, no Município de Bento Gonçalves, junto à Vara da Justiça Federal, haja 
vista inexistência de Procurador lotado naquela unidade. 
 
N° 166 - Designar o Procurador da República IPOJUCAN CORVELLO BORBA, lotado na Procuradoria da 
República no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 16 de 
setembro a 27 de setembro de 2002, no Município de Bento Gonçalves, junto à Vara da Justiça Federal, haja 
vista inexistência de Procurador lotado naquela unidade. 
 
N° 167 - Designar a Procuradora da República MARIA VALESCA DE MESQUITA, lotada na Procuradoria da 
República no Estado do Rio Grande do Sul, para, sem prejuízo de suas funções, oficiar no período de 16 de 
setembro a 27 de setembro de 2002, no Município de Santa Cruz do Sul, junto à Vara da Justiça Federal, haja 
vista inexistência de Procurador lotado naquela unidade. 
 

DOUGLAS FISCHER 

 
21. ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA N° 1, DE 5 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 06.08.2002, Seção 1, p. 539) 
 
O PROCURADOR-GERAL DA UNIÃO, o PROCURADOR-GERAL FEDERAL e o SECRETÁRIO-
GERAL DE CONTENCIOSO, no uso das suas atribuições legais e regimentais, baixam a seguinte instrução, a 
ser observada pelos órgãos de representação judicial da União, autarquias e fundações públicas federais: 
Art. 1° - Ficam sujeitas a acompanhamento especial as ações judiciais que estejam enquadradas em um dos 
requisitos abaixo: 
a) que figurem como parte o Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, os Ministros de Estado e Presidentes de Tribunais; 
b) de valor igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 
c) ações civis públicas e de improbidade administrativa; 
d) indicadas pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios; 
e) execuções fiscais relativas a grandes devedores, consoante critério adotado pelo Ministério, autarquia ou 
fundação pública responsável pela cobrança do crédito; 
f) que envolvam controvérsias jurídicas relevantes, que contiverem potencial efeito multiplicador ou que possam 
ter significativa repercussão na execução de política públicas, consoante indicação do Procurador-Geral da 
União, do Procurador-Geral Federal ou do Secretário-Geral de Contencioso. 
§ 1° - Para efeito das letras b e e deste artigo, considera-se valor da ação aquele atribuído à causa, o estimado ou 
o da liquidação, o que for maior. 
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§ 2° - As ações classificadas em decorrência da letra f manterão a relevância enquanto não pacificada a 
controvérsia jurídica 
pelo Poder Judiciário. 
Art. 2° - Em relação aos processos judiciais classificados como relevantes será formado um dossiê jurídico na 
unidade responsável pelo acompanhamento, com pelo menos as seguintes peças judiciais: 
a) petição inicial; 
b) liminar ou antecipação de tutela, se houver, ou o despacho que a nega; 
c) cópia integral das peças processuais apresentadas pelos órgãos da Advocacia-Geral da União - AGU 
(contestação, memoriais, recursos); 
d) decisões monocráticas, sentença e acórdãos. 
Art. 3° - O acompanhamento das ações relevantes pelas unidades jurídicas da Procuradoria-Geral da União e da 
Procuradoria-Geral Federal consistirá, no mínimo, na verificação semanal do andamento do processo com a 
adoção das medidas que se fizerem necessárias à rápida solução da lide. 
Art. 4° - As liminares, antecipações de tutela, sentenças e acórdãos serão imediatamente comunicados, 
independentemente de 
intimação e de acordo com as respectivas competências, à Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral 
Federal e à Consultoria Jurídica do Ministério, autarquia ou fundação interessado. 
§ 1° - Das comunicações de que trata o caput, serão remetidas cópias à Procuradoria-Regional da União, à 
Procuradoria Federal ou à Procuradoria Federal Especializada, segundo a respectiva competência para 
acompanhar a causa no Tribunal. 
§ 2° - As comunicações, sempre que possível, serão realizadas mediante correio eletrônico, com confirmação do 
recebimento pelo destinatário. 
Art. 5° - As ações relevantes serão cadastradas com prioridade no Sistema de Cadastro das Ações da União. 
Parágrafo único. A Secretaria-Geral de Contencioso padronizará os relatórios relativos às ações relevantes no 
Sistema de Controle das Ações da União - SICAU. 
Art. 6° - Compete à Secretaria-Geral de Contencioso promover a integração da defesa da União, autarquias e 
fundações públicas nos processos considerados relevantes. 
Art. 7° - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação. 
WALTER DO CARMO BARLETTA 
Procurador-Geral da União 
JOSÉ WEBER HOLANDA ALVES 
Procurador-Geral Federal 
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS 
Secretário-Geral de Contencioso 
 

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

 
22. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 190 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DE 9 DE AGOSTO DE 2002 (DOU de 

12.08.2002, Seção 1, pp. 12-15) Dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).  
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, 
resolve: 
Art. 1º O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será administrado em conformidade com o disposto nesta Instrução 
Normativa. 
Da Obrigatoriedade e Comprovação da Inscrição 
Art. 2º Estão obrigadas a inscrever-se no CPF, nos termos do art. 33 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 
1999, as pessoas físicas: 
I - sujeitas à apresentação de declaração de rendimentos; 
II - cujos rendimentos estejam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte, ou que estejam obrigadas ao 
pagamento desse imposto; 
III - profissionais liberais, assim entendidos aqueles que exerçam, sem vínculo de emprego, atividades que os 
sujeitem a registro em órgão de fiscalização profissional; 
IV - locadoras de bens imóveis; 
V - participantes de operações imobiliárias, inclusive a constituição de garantia real sobre imóvel; 
VI - obrigadas a reter imposto de renda na fonte; 
VII - titulares de contas bancárias, de contas de poupança ou de aplicações financeiras; 
VIII - que operam em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
IX - inscritas como contribuinte individual ou requerentes de benefícios de qualquer espécie no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); 
X - residentes no exterior que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos à registro público, inclusive: 
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a) imóveis; 
b) veículos; 
c) embarcações; 
d) aeronaves; 
e) participações societárias; 
f) contas-correntes bancárias; 
g) aplicações no mercado financeiro; 
h) aplicações no mercado de capitais. 
Parágrafo único. O número de inscrição no CPF é atribuído à pessoa física uma única vez, sendo vedada, a 
qualquer título, a solicitação de uma segunda inscrição. 
Art. 3º A comprovação da inscrição no CPF será feita mediante: 
I - a apresentação do cartão emitido pela Secretaria da Receita Federal (SRF) ou pelas entidades conveniadas 
(Cartão CPF); 
II - a menção do número de inscrição no CPF nos seguintes documentos: 
a)Carteira de Identidade; 
b)Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
c)cartão de crédito; 
d)cartão magnético de movimentação de conta-corrente bancária; 
e)talonário de cheque bancário; 
f)qualquer documento de acesso a serviços de saúde pública, de assistência social ou previdenciários. 
III - consulta à situação cadastral de pessoa física na página da SRF na Internet, no endereço 
<www.receita.fazenda.gov.br>, desde que acompanhada de documento de identificação do inscrito. 
Dos Atos Praticados Perante o CPF 
Art. 4º Constituem atos a serem praticados perante o CPF: 
I - inscrição da pessoa física; 
II - solicitação de emissão de segunda via do Cartão CPF; 
III - alteração de dados cadastrais; 
IV - cancelamento da inscrição; 
V - restabelecimento da inscrição; 
VI - regularização da situação cadastral. 
Parágrafo único. Os atos de que trata o caput serão executados pela SRF ou por entidades com ela conveniadas. 
Art. 5º Os convênios para execução dos procedimentos no CPF serão celebrados com: 
I - Banco do Brasil S.A.; 
II - Caixa Econômica Federal; 
III - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 
IV - qualquer instituição bancária integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf); 
V - entidades públicas de atendimento ao cidadão; 
VI - Ministério das Relações Exteriores. 
Art. 6º Os atos de que tratam os incisos I a III e VI do art. 4º serão identificados individualmente mediante 
indicação da entidade conveniada na qual hajam sido praticados, do local, da data, da hora de sua ocorrência e do 
responsável pela conferência dos documentos. 
Art. 7º É responsabilidade da entidade conveniada a conferência dos documentos apresentados e a fidelidade na 
transcrição dos dados informados ao CPF. 
Parágrafo único. As entidades conveniadas são responsáveis, por si e por seus funcionários, pelo sigilo das 
informações de que tiverem conhecimento em decorrência das atividades relativas ao CPF, inclusive quanto à 
reparação das irregularidades e dos danos causados ao interessado ou a terceiros. 
Art. 8º A SRF poderá, a qualquer tempo, solicitar aos conveniados esclarecimentos necessários sobre a prestação 
dos serviços de atendimento ao CPF. 
Parágrafo único. Os conveniados deverão responder as solicitações de esclarecimento em até cinco dias úteis. 
Art. 9º Os atos constantes dos incisos I a III e VI do art. 4º serão praticados pelas entidades conveniadas 
mencionadas nos incisos I a IV do art. 5º, mediante convênio celebrado com o Coordenador-Geral de 
Administração Tributária conforme modelo constante do Anexo I. 
§ 1º O disposto neste artigo não implica alteração dos convênios em vigor na data da publicação desta Instrução 
Normativa. 
§ 2º As entidades conveniadas mencionadas no caput poderão cobrar dos interessados tarifa correspondente aos 
serviços de atendimento, conclusivo ou não, processamento, emissão e postagem dos documentos de cadastro, 
não cabendo qualquer ônus financeiro à SRF em função do atendimento realizado. 
§ 3º O valor máximo da tarifa referida no § 2º é fixada em R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos). 
§ 4º Nas hipóteses previstas neste artigo, será obrigatória a emissão do cartão CPF, exceto: 
I - na alteração do endereço da pessoa física inscrita no CPF; 
II - na regularização da situação cadastral. 
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§ 5º As entidades conveniadas de que trata este artigo emitirão o Cartão CPF nas cores azul e branca, referência 
Pantone 287, em PVC semi-rígido e banda magnética, conforme modelo constante do Anexo II, sendo permitida 
a inserção, na face posterior do cartão, de logomarca da instituição originadora do pedido de emissão e conterá 
obrigatoriamente as seguintes informações: 
I - número de inscrição; 
II - nome da pessoa física; 
III - data de nascimento. 
§ 6° O Cartão CPF será enviado para o endereço do domicílio da pessoa física cadastrada. 
§ 7° No caso de pessoa física ausente do País, a serviço de órgão de administração pública brasileira, o Cartão 
CPF será enviado para o endereço da representação diplomática à qual estiver jurisdicionada. 
Art. 10. O convênio de que trata o inciso V do art. 5º será celebrado com o Superintendente da Receita Federal 
da jurisdição fiscal da entidade conveniada, conforme modelo constante do Anexo III. 
§ 1º Na hipótese deste artigo, a prestação do atendimento será gratuita e destinada, exclusivamente, à prática do 
ato previsto no inciso I do art. 4º, mediante a apresentação obrigatória do título de eleitor por parte da pessoa 
física a ser inscrita no CPF. 
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, não haverá a emissão do cartão CPF e o número de inscrição deverá ser 
aposto nos documentos de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 3º. 
Art. 11. O Ministério das Relações Exteriores deverá inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) os 
funcionários estrangeiros de missão diplomática, de repartição consular ou de representação de organismo 
internacional que gozem de imunidades e privilégios, nos termos do convênio firmado com a SRF. 
Art. 12. Os convênios celebrados na forma dos arts. 9º, 10 e 11 poderão ser denunciados a qualquer tempo pela 
SRF nos seguintes casos: 
I - falta do cumprimento das disposições desta Instrução Normativa; 
II - reclamações reiteradas por parte dos usuários dos serviços prestados pelos conveniados; 
III - na utilização ou divulgação dos dados cadastrais coletados para fins diversos daqueles estabelecidos nesta 
Instrução Normativa. 
Do Local de Apresentação dos Pedidos Relativos ao CPF 
Art. 13. Os atos relativos à solicitação de inscrição, de segunda via do Cartão CPF, alteração de dados cadastrais 
ou da regularização da situação cadastral serão praticados nas entidades conveniadas, de acordo com o disposto 
nos arts. 9º, 10 e 11. 
§ 1º No ato da solicitação, as entidades conveniadas de que tratam os incisos I a IV do art. 5º fornecerão código 
de atendimento que permitirá à pessoa física solicitante acompanhar, pela Internet, no endereço mencionado no 
inciso III do art. 3º ou pelo telefone 0300-78-0300, o andamento da solicitação e consultar o número de inscrição 
atribuído. 
§ 2º No caso de pessoa física não-residente no País ou residente no País que se encontre no exterior, a inscrição, 
a alteração de dados cadastrais e o cancelamento da inscrição serão solicitadas à representação diplomática 
brasileira no país de sua residência. 
§ 3º O não-residente em trânsito no Brasil poderá praticar ato relativo ao CPF em qualquer unidade da SRF. 
§ 4º Os funcionários estrangeiros de missão diplomática, de repartição consular ou de representação de 
organismo internacional que gozem de imunidades e privilégios deverão solicitar a prática de atos perante o CPF 
no Ministério das Relações Exteriores. 
Art. 14. Serão encaminhadas pelas entidades conveniadas de que tratam os incisos I a IV do art. 5º, para 
conclusão do atendimento nas unidades da SRF: 
I - pessoas físicas que não possuem o Título Eleitoral; 
II - pessoas físicas representadas por procuração; 
III - solicitações de alteração de dados cadastrais; 
IV - situações que mereçam tratamento especial, nas hipóteses a serem estabelecidas em Ato Declaratório 
Executivo da Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat). 
§ 1º Serão atendidos, conclusivamente, nas entidades conveniadas, não se aplicando o disposto neste artigo, na 
hipótese do: 
I - inciso I, os atos relativos a menores de 18 anos; 
II - inciso III, os atos relativos a alteração de endereço. 
§ 2º O atendimento pelas entidades conveniadas de que tratam os incisos V e VI será obrigatoriamente 
conclusivo. 
Art. 15. Os atos relativos à solicitação de cancelamento serão praticados em: 
I - unidades da SRF, nos casos de pessoa física residente no País ou de nacionalidade estrangeira a serviço de seu 
país no Brasil. 
II - representação diplomática brasileira no país de residência, no caso de pessoa física não-residente no País ou 
residente no País, que se encontre no exterior. 
Dos Pedidos de Inscrição, Alteração e Segunda Via do Cartão CPF 
Art. 16. O pedido de inscrição no CPF de pessoa física residente no País será efetuado pela própria pessoa física 
ou por seu representante legal, mediante procedimento adotado pelas entidades conveniadas, acompanhado de: 
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I - documento de identidade do interessado, que comprove a filiação; 
II - título eleitoral, para as pessoas obrigadas ao alistamento eleitoral; 
III - documento de identidade de um dos pais, tutor, responsável ou curador e documento que comprove a 
filiação, tutela, responsabilidade ou curatela, quando o pedido se referir a inscrição, conforme o caso, de menor 
de 16 anos de idade, incapaz ou interditado; 
IV - documento de identidade do procurador e instrumento de procuração, quando o pedido for efetuado por 
procurador; 
V - documento que comprove a condição de inscrito no CPF e prova da condição de representante do requerente, 
no caso de representante legal de pessoa física não-residente no País ou de residente no país que se encontre no 
exterior. 
§ 1° O pedido de inscrição será formulado pela própria pessoa física ou por meio de procurador designado em 
instrumento público, admitido instrumento particular com firma reconhecida. 
§ 2° O pedido de inscrição relativo a menor ou incapaz deverá ser assinado por um dos pais, pelo tutor, pelo 
curador ou pela pessoa responsável por sua guarda, em virtude de decisão judicial. 
Art. 17. O pedido de alteração de dados cadastrais será acompanhado dos documentos que comprovem a 
alteração, exceto quando para fins de atualização de endereço, hipótese em que será dispensada sua 
comprovação. 
§ 1º A alteração de endereço ou a retificação do número de inscrição do título de eleitor poderá também ser 
efetivada por intermédio da: 
I - Declaração de Ajuste Anual; ou 
II - Declaração Anual de Isento, apresentada por meio da Internet ou das agências dos Correios. 
Art. 18. O pedido de segunda via do Cartão CPF deverá ser instruído por uma das outras formas de comprovação 
da inscrição no CPF de que trata o art. 3º e, conforme o caso, dos documentos referidos nos incisos I e III a V do 
art. 16. 
Art. 19. As solicitações de inscrição e de alteração de dados cadastrais no CPF de pessoa física não-residente no 
País ou residente no País que se encontre no exterior serão realizadas mediante apresentação de formulário 
específico obtido no endereço mencionado no inciso III do art. 3º, acompanhado de cópia do: 
I - documento de identidade aceito no país de residência, que comprove a filiação da pessoa física; 
II - documento de identidade de um dos pais, tutor, curador ou responsável pela guarda e documento que 
comprove a filiação, tutela, curatela ou responsabilidade pela guarda quando o pedido se referir a inscrição, 
conforme o caso, de menor de 16 anos ou incapaz; 
III - documento de identidade do procurador e instrumento público de procuração, quando o pedido for efetuado 
por procurador. 
Parágrafo único. O pedido de inscrição relativo a menor ou incapaz deverá ser assinado por um dos pais, pelo 
tutor, pelo curador ou pela pessoa responsável por sua guarda em virtude de decisão judicial. 
Art. 20. A representação diplomática que recepcionar a solicitação de inscrição e alteração de dados cadastrais 
deverá conferir e autenticar a documentação apresentada e encaminhá-la, juntamente com o formulário de que 
trata o art. 19, por mala diplomática, ao Serviço de Declarantes Domiciliados no Exterior (Secex) da 
Superintendência Regional da Receita Federal na 1ª Região Fiscal, em Brasília - DF. 
§ 1º O Secex concluirá a solicitação do atendimento após o exame do formulário e da documentação 
encaminhados. 
§ 2º Mediante código de atendimento fornecido pela representação diplomática, a pessoa física solicitante poderá 
acompanhar pela Internet, no endereço mencionado no inciso III do art. 3º, o andamento da solicitação e 
consultar o número de inscrição atribuído. 
Art. 21. As inscrições, de ofício, no CPF serão procedidas exclusivamente pelas unidades da SRF, nas hipóteses 
de determinação judicial ou no interesse da Administração. 
Parágrafo único. Os atos de inscrição de ofício no CPF serão de competência do: 
I - Delegado da Receita Federal de Administração Tributária, nos Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo; 
II - Delegado da Receita Federal, nas demais localidades. 
Do Cancelamento da Inscrição 
Art. 22. O cancelamento de inscrição no CPF de pessoa física residente no País será instruído, no caso de óbito: 
I - com espólio, da declaração de encerramento do espólio apresentada pelo inventariante; 
II - sem espólio, do atestado de óbito apresentado pelo cônjuge ou parente. 
Parágrafo único. Será cancelada, a pedido, a inscrição, quando o interessado verificar a duplicidade da mesma. 
Art. 23. O pedido de cancelamento de inscrição no CPF de pessoa física não-residente no país será formalizado 
por meio do formulário de que trata o art. 19, acompanhado do correspondente atestado de óbito, e será 
apresentado pelo inventariante, cônjuge ou parente. 
Parágrafo único. A representação diplomática que recepcionar a solicitação referida no caput deverá conferir e 
autenticar a documentação apresentada e encaminhá-la, por mala diplomática ao Secex da Superintendência 
Regional da Receita Federal na 1ª Região Fiscal, em Brasília - DF, para conclusão do atendimento. 
Art. 24. Será cancelada, de ofício, a inscrição da pessoa física, nas seguintes hipóteses: 
I - atribuição de mais de um número de inscrição para uma mesma pessoa física; 
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II - constatação de fraude na inscrição, inclusive na hipótese de inexistência da pessoa física; 
III - no caso de óbito informado por terceiro, em conformidade com convênios de troca de informações 
celebrados com a SRF. 
IV - omissão na entrega de qualquer das declarações a que o contribuinte estiver sujeito por dois anos 
consecutivos. 
Art. 25. O cancelamento da inscrição no CPF, nas hipóteses do artigo anterior, será efetuado pelo titular da 
unidade da SRF que tomar conhecimento do fato que o motivou. 
§ 1º O cancelamento será efetivado por meio de Ato Declaratório Executivo, publicado no Diário Oficial da 
União, que identificará sua motivação. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica à hipótese de inciso IV do art. 24, cuja publicidade dar-se-á 
por meio da Internet, no endereço mencionado no inciso III do art. 3º, ou do telefone 0300-78-0300. 
§ 3º Na hipótese de reabertura de inventário, deverá ser solicitado o restabelecimento de inscrição cancelada em 
virtude de espólio encerrado. 
Da Situação Cadastral 
Art. 26. A inscrição no CPF será enquadrada, quanto à situação cadastral, em: 
I - regular: 
a) no exercício em que realizada a inscrição; 
b) nos exercícios seguintes, quando a pessoa física tenha apresentado, no último exercício, a Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de Renda ou a Declaração Anual de Isento, bem assim a que tenha, nesse mesmo 
exercício, declarado em conjunto com o cônjuge a Declaração de Ajuste Anual; 
II - pendente de regularização, no caso de omissão na entrega, no último exercício, da Declaração de Ajuste 
Anual ou da Declaração Anual de Isento, quando não caracterizada a hipótese de cancelamento da inscrição, e 
independentemente da situação de entrega em exercícios anteriores; 
III - cancelada, quando da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 22 a 24. 
Art. 27. A regularização da situação cadastral dar-se-á automaticamente, no caso das situações cadastrais 
indicadas nos incisos II e III do art. 26 decorrentes da omissão na entrega da: 
I – Declaração de Ajuste Anual, pela sua apresentação a qualquer tempo; 
II - Declaração Anual de Isento: 
a) pela apresentação da Declaração Anual de Isento do exercício corrente, no prazo determinado para sua 
apresentação; 
b) no caso de pessoa física residente no País, mediante apresentação de pedido de regularização, se efetuada fora 
do período estabelecido para apresentação da Declaração Anual de Isento, nas entidades conveniadas de que 
tratam os incisos I a IV do art 5º; 
c) no caso de pessoa física não-residente no País, mediante apresentação do formulário de que trata o art. 19, se 
efetuado fora do período estabelecido para apresentação da Declaração Anual de Isento. 
Parágrafo único. No caso de omissão na entrega de Declaração de Ajuste Anual, a regularização na forma do 
inciso I dar-se-á sem prejuízo da exigência do imposto que for devido e da imposição das penalidades cabíveis, 
não implicando dispensa da apresentação das Declarações de Ajuste Anual a que estava obrigada a pessoa física 
relativas a exercícios anteriores aqueles cuja omissão de entrega tenha dado causa à pendência de regularização 
ou ao cancelamento da inscrição. 
Da Consulta Pública ao CPF 
Art. 28. A consulta pública à situação cadastral da pessoa física no CPF, poderá ser realizada por meio da 
Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, ou do telefone 0300-78-0300. 
Parágrafo único. A consulta será realizada mediante indicação do número de inscrição no CPF e permitirá, tão-
somente, o conhecimento: 
I - quando realizada pela Internet, do nome e da situação cadastral da pessoa física no referido Cadastro; 
II - quando realizada por meio do telefone, da situação cadastral da pessoa física no referido Cadastro. 
Das Disposições Transitórias 
Art. 29. A pessoa física enquadrada na hipótese de que trata o inciso X do art. 2º fica obrigada a inscrever-se no 
CPF a partir de 1º de dezembro de 2002. 
Art. 30. O formulário de que trata o art. 19 será disponibilizado na página da SRF na Internet, no endereço 
mencionado no inciso III do art. 3º, a partir de 20 de agosto de 2002. 
Art. 31. Ficam formalmente revogadas, sem a interrupção de sua força normativa, as Instruções Normativas SRF 
nº 127, de 27 de outubro de 1999, e nº 070, de 5 de julho de 2000. 
Art. 32. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
EVERARDO MACIEL 
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23. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 80 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 27 
DE AGOSTO DE 2002 (DOU 28.08.2002, Seção 1, pp. 52-69). Altera as Instruções Normativas INSS/DC de nos. 
065, 066, 067, 068, 069, 070 e 071, todas de 10 de maio de 2002. 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Constituição Federal; Lei Complementar nº 84, de 18/01/1996; Lei nº 7.787, de 30/06/1989; Lei nº 8.212, de 
24/07/1991; Lei nº 8.213, de 24/07/1991; Lei n.º 9.504, de 30/09/1997; Lei nº 9.717, de 27/11/1998; 
Lei nº 10.170, de 29/12/2000; Medida Provisória nº 39, de 17/06/2002; Resolução/Senado Federal nº 14, de 
28/04/1995; Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Portaria MPAS nº 3.464, de 27/09/2001; Resolução/INSS nº 063, 
de 17/09/2001. 
A DIRETORIA COLEGIADA do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), em reunião 
extraordinária realizada no dia 27 de agosto de 2002, no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso III 
do art. 7º do Regimento Interno do INSS, aprovado pela Portaria MPAS nº 3.464, de 27 de setembro de 2001, 
resolve: 
Art. 1º Alterar as Instruções Normativas INSS/DC de nºs. 065, 066, 067, 068, 069, 070 e 071, todas de 10 de 
maio de 2002. 
Art. 2º A Instrução Normativa INSS/DC n° 065, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art.2. ...................................................................................... 
I - até 15 de dezembro de 1998, com possibilidade de cobertura a qualquer espécie de servidor público civil ou 
militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como aos das respectivas autarquias 
ou aos das fundações públicas, inclusive ao agente político e aos respectivos dependentes. 
a)revogado; 
b)revogado. 
II - a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998, com cobertura 
restrita ao servidor público civil titular de cargo efetivo e ao militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, bem como ao das respectivas autarquias e fundações públicas e aos respectivos dependentes. 
a) revogado: 
1. revogado; 
2. revogado; 
3. revogado; 
4. revogado; 
5. revogado. 
b) revogado. 
§ 3º Até 27 de novembro de 1998, o regime próprio de previdência social podia ser direto, quando o próprio ente 
estatal assumia o pagamento dos benefícios, ou indireto, quando resultante de convênio ou de outro ato com 
órgão oficial de previdência, e, a partir de 28 de novembro de 1998, ficou vedado o pagamento de benefícios 
mediante convênio ou consórcio ou mediante outra forma de associação entre Estados, entre Estados e 
Municípios ou entre Municípios. 
§ 4º Ressalvados os direitos adquiridos, a partir de 16 de dezembro de 1998, o regime próprio de previdência 
social não poderá conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
conforme disposto no art. 5º da Lei nº 9.717, de 1998. 
§ 5º Considera-se distinto o benefício que, apesar de possuir a mesma nomenclatura, tem requisitos e critérios 
diversos do RGPS para a sua concessão, inclusive quanto à definição de dependente.” (NR) 
“Art.4º ...................................................................................... 
§ 1° O ente estatal deverá assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos 
durante a vigência do regime próprio de previdência social e daqueles cujos requisitos necessários à sua 
concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime, devendo assegurar, ainda, a concessão e a 
manutenção de eventual benefício de pensão por morte de servidor já aposentado pelo regime próprio. 
........................................................................................”(NR) 
“Art. 6° Revogado.” 
“Art.7° .................................................................................... 
I - o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por 
regime próprio de previdência social; 
II-............................................................................................... 
a) ............................................................................................ 
b) a partir de agosto de 1993, em decorrência da Lei n° 8.647, de 13 de abril de 1993; 
III- ............................................................................................ 
a) .............................................................................................. 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
IV- ............................................................................................ 
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a).................................................................................................. 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
.................................................................................................. 
VI- .. ................................................................................... 
a) .......................................................................................... 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
VII-.......................................................................................... 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
................................................................................................... 
IX - a partir de março de 2000, o ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou 
Municipal, em decorrência da Lei n.º 9.876, de 26 de novembro de 1999, desde que não amparado por regime 
próprio de previdência social pelo exercício de cargo efetivo do qual se tenha afastado para assumir essa função; 
................................................................................................. 
XIV - o agente comunitário de saúde com vínculo direto com o poder público local: 
a)............................................................................................... 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
XV - revogado. 
.......................................................................................... 
§ 3º O servidor civil ou o militar, amparado por regime próprio de previdência social, quando cedido até 28 de 
novembro de 1999 à entidade ou a órgão de outro ente da federação, filia-se ao RGPS, como segurado 
empregado, relativamente à remuneração recebida da entidade ou do órgão cessionário, e, quando cedido a partir 
de 29 de novembro de 1999, permanece vinculado ao regime de origem, havendo ou não ônus para essa entidade 
ou para esse órgão cessionário. 
............................................................................................... 
§ 7° A contratação de servidor público em desacordo com o inciso II do art. 37 da Constituição Federal enseja 
sua filiação ao RGPS como segurado empregado.” (NR) 
“Art.8°..................................................................................... 
III-............................................................................................. 
a) .............................................................................................................. 
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998; 
................................................................................................. 
IV - o notário, ou tabelião, e o oficial de registro, ou registrador, não-remunerados pelos cofres públicos, 
nomeados a partir de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei n° 8.935, de 1994; 
........................................................................................”(NR) 
“Art.9°................................................................................. 
II - o ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, até fevereiro de 
2000; 
................................................................................................. 
Parágrafo único. ....................................................................... 
I - de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem 
vencimento, desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio; 
II - daquele que exerce atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do RGPS.”(NR) 
“Art.13........................................................................................ 
I - constituição estadual, lei orgânica municipal, estatuto, leis que disponham sobre regime jurídico único, regime 
próprio de previdência social, contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
II - decretos e portarias de nomeação ou de dispensa e termos de posse; 
III - livro de publicação de leis; 
IV - convênio firmado com órgão oficial de previdência social e ato de autorização; 
V - notas de empenho, ordens bancárias e de pagamento; 
VI - contratos e termos aditivos relativos à prestação de serviço de pessoas físicas e jurídicas, inclusive os 
celebrados nos termos do inciso IX do art. 37da CF; 
VII - Certidão Negativa de Débito (CND) apresentada pelas empresas na contratação e no recebimento de 
benefícios ou de incentivo fiscal ou creditício; 
VIII - alvarás concedidos para construção civil e documentos de habite-se; 
IX - matrícula das obras de construção civil de propriedade dos órgãos da Administração Pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas; 
X - contabilidade de conformidade com a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e com a Lei Complementar n.º 
101, de 4 de maio de 2000; 
.........................................................................................”(NR) 
“Art. 15. O Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS) que, no exercício de suas funções internas ou externas, 
tiver conhecimento da não-observância, em tese, das exigências e dos critérios contidos na Lei nº 9.717, de 1998, 
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ou nas normas regulamentares, formalizará Representação Administrativa (RA), a ser encaminhada à Secretaria 
de Previdência Social (SPS), na forma prevista na Instrução Normativa INSS/DC nº 070, de 10 de maio de 
2002.”(NR) 
“Art. 16. A auditoria fiscal será precedida de ofício de apresentação emitido pelo Diretor de Arrecadação do 
INSS, pelo Coordenador Geral de Fiscalização ou pelo Chefe do Serviço ou da Seção de Fiscalização, dirigido à 
Coordenação Geral de Privilégios e Imunidades (Cerimonial) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
encaminhado por intermédio da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Previdência e 
Assistência Social. 
§1º .......................................................................................... 
I - o nome dos auditores fiscais designados; 
II - a solicitação de autorização para acesso à entidade com data ajustada entre o MRE e a missão diplomática, a 
repartição consular e o organismo internacional, com vistas ao desenvolvimento da auditoria fiscal; 
III - a especificação das atividades a serem desenvolvidas e o período a ser auditado; 
IV - a relação dos documentos que deverão ser colocados à disposição da auditoria; 
V - a solicitação da indicação de funcionário da entidade para acompanhar a auditoria; 
VI - fixação de prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de entrada do ofício de apresentação no MRE para 
retorno da resposta com a definição da data ajustada para início da respectiva auditoria. 
.......................................................................................” (NR) 
“Art.17 .................................................................................... 
I - convenções e tratados internacionais de Previdência Social; 
II - regulamentação do sistema próprio de previdência social; 
III - contratos de prestação de serviços e termos aditivos de pessoas físicas e jurídicas; 
IV - matrícula das obras de construção civil.”(NR) 
“Art. 20. Os órgãos públicos da Administração direta, as autarquias, as fundações públicas e os organismos 
oficiais internacionais não contribuem para outras entidades ou fundos, mas devem descontar e recolher as 
contribuições destinadas ao: 
I - SEST ou ao SENAT incidentes sobre a mão-de-obra do transportador rodoviário autônomo, a partir de janeiro 
de 1994; 
II - SENAR incidentes sobre a produção rural adquirida, consumida ou recebida em consignação do produtor 
rural pessoa física ou do segurado especial e do produtor rural pessoa jurídica, este até 13 de outubro de 1996. 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
“Art.21. ................................................................................... 
§ 1° Os órgãos e as entidades descritos no caput deste artigo, na condição de contratantes de obra de construção 
civil e de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, não respondem pelas 
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos e pela multa moratória devidas pelas empresas contratadas, 
sendo tais importâncias exigíveis diretamente das empresas prestadoras de serviços. 
.........................................................................................”(NR) 
“Art. 24. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações privadas, em relação às 
obrigações previdenciárias, inclusive quanto à multa moratória e as decorrentes de descumprimento da obrigação 
acessória, estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis às empresas em geral. 
Parágrafo único. As entidades mencionadas no caput, quando contratarem obra de construção civil ou serviços 
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, respondem solidariamente pelas contribuições devidas pelas 
empresas contratadas, na forma do art. 21.” (NR) 
Art. 3º A Instrução Normativa INSS/DC n° 066, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art.4°...................................................................................... 
VII - resumo de informações de assistência social, em formulário próprio (Anexo III). 
.........................................................................................”(NR) 
“Art. 13. A entidade que, em 1º de setembro de 1977, data da vigência do Decreto-Lei nº 1.572, de 1º de 
setembro de 1977, detinha Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, era reconhecida como de Utilidade 
Pública Federal, encontrava-se em gozo de isenção e cujos diretores não percebiam remuneração, nos termos da 
Lei nº 3.577, de 4 de julho de 1959, teve garantido o direito à isenção até 31/10/1991. 
§ 1º A entidade cuja validade do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos provisório encontrava-se expirada 
teve garantido o direito previsto no caput, desde que a renovação tenha sido requerida até 30 de novembro de 
1977 e não tenha sido indeferida. 
§ 2º O disposto no caput também se aplica à entidade que não era detentora do título de Utilidade Pública 
Federal, mas que o tenha requerido até 30 de novembro de 1977 e esse requerimento não tenha sido indeferido. 
................................................................................................. 
§ 4º O direito à isenção adquirido pela entidade não a exime, para a manutenção dessa isenção, do cumprimento, 
a partir de 01/11/1991, das disposições do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.”(NR) 
Art. 4º A Instrução Normativa INSS/DC n° 067, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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“Art.3º....................................................................................... 
IV - Revogado...............................................................”(NR) 
“Art. 4º..................................................................................... 
I - o valor originário integral a ser compensado será atualizado pelo sujeito passivo até a competência em que 
estiver efetuando a compensação, pelos mesmos índices utilizados pelo INSS para a cobrança de contribuições 
em atraso; 
.................................................................................................. 
III - o percentual de 30% (trinta por cento) será calculado após a dedução do valor relativo à salário-família e 
antes da compensação dos valores retidos, na competência, pelos contratantes de serviços com cessão de mão-
de-obra ou por empreitada.”(NR) 
“Art.5º ..................................................................................... 
I - o valor incorretamente compensado deverá ser recolhido na rubrica específica em que foi descontado pelo 
sujeito passivo, utilizando o campo “valor do INSS” ou o campo “contribuição destinada a terceiros” (outras 
entidades ou fundos) do documento de arrecadação, e com o código de pagamento correspondente; 
.......................................................................................” (NR) 
“Art. 6º Pelo procedimento da restituição, o sujeito passivo é ressarcido pelo INSS, de importâncias pagas 
indevidamente à Previdência Social, referentes a contribuição previdenciária, atualização monetária, multa e 
juros de mora, ou de importâncias relativas ao salário-família e ao salário-maternidade, que não tenham sido 
objeto de compensação ou de reembolso, observado o disposto no art. 11. 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, o sujeito passivo, considerados todos os seus 
estabelecimentos e obras de construção civil porventura existentes, deverá estar adimplente com as contribuições 
devidas à Previdência Social, inclusive com aquelas objeto de parcelamento ou de notificação fiscal de 
lançamento de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa.”(NR) 
“Art.7º...................................................................................... 
I - contribuição previdenciária, valor retido indevidamente, atualização monetária, multa e juros de mora 
correspondentes a pagamento indevido; .......................................................................”(NR) 
“Art.8º...................................................................................... 
Parágrafo único. Os requerentes, pessoas físicas, poderão protocolar seu pedido em qualquer APS ou 
UAA.”(NR) 
“Art.9º...................................................................................... 
§1º............................................................................................ 
VIII - folha de pagamento relativa a cada competência em que é pleiteada a restituição. 
§3º............................................................................................ 
I - original e cópia dos recibos de pagamento de salário referentes às competências em que é pleiteada a 
restituição; 
................................................................................................. 
§ 7º São documentos específicos para a restituição de valores retidos indevidamente, conforme previsão contida 
no § 2º do art. 42 e no art. 43, o original (segunda via) e a cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos 
emitidos pela empresa prestadora de serviços nas competências objeto do pedido de restituição, nos quais tenha 
sido destacada a “retenção para a Previdência Social” de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços, que serão conferidos com os dados registrados no demonstrativo 
previsto no inciso VII do art. 16.”(NR) 
“Subseção III 
Da Restituição de Depósito Recursal ou Administrativo. Revogada.” 
“Art. 10. Revogado. 
I -revogado; 
II -revogado. 
§ 1º Revogado. 
§ 2º Revogado.” 
“Art.12. ................................................................................... 
§ 5º As normas e procedimentos relativos à retenção referida no caput, estão estabelecidas na Instrução 
Normativa INSS/DC nº 71, de 10 de maio de 2002.” (NR) 
“Art.16...................................................................................... 
VIII - relatório demonstrativo das retenções emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (SEFIP); ............................................................”(NR) 
“Art.20...................................................................................... 
§ 1º Não sendo o recolhimento confirmado dentro do prazo estabelecido, deverá o fato ser comunicado por 
escrito ao Serviço ou à Seção de Fiscalização da Gerência Executiva da circunscrição da empresa contratante 
para as providências cabíveis tais como a constituição do crédito previdenciário e Representação Fiscal para Fins 
Penais. 
§ 2º A análise do pedido de restituição ficará sobrestada até a comprovação da efetiva retenção.”(NR) 
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“Art. 21. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor retido em duplicidade ou a maior, o 
pedido de restituição será apresentado pela empresa contratada, na forma estabelecida neste Capítulo. 
Parágrafo único. A contratante poderá requerer a restituição do valor recolhido em nome da contratada em 
duplicidade ou a maior, desde que autorizada mediante procuração específica dessa contratada.” (NR) 
“Art.23..................................................................................... 
§ 1º A restituição ou o reembolso ocorrerá, conforme opção do sujeito passivo pela operação concomitante, 
mediante requerimento, observados os seguintes critérios: 
I - caso o valor devido ao INSS seja inferior ao da restituição ou do reembolso, será emitida Autorização para 
Pagamento (AP) no valor excedente, cuja cópia será juntada aos respectivos processos de débito e de restituição 
ou de reembolso após a efetiva liquidação; 
II - caso o valor devido ao INSS seja superior ao da restituição ou o do reembolso, a liquidação dos referidos 
valores ocorrerá até o montante do valor a ser restituído ou reembolsado, prosseguindo-se a cobrança dos valores 
ainda devidos. 
.......................................................................................” (NR) 
“Art.24..................................................................................... 
§ 2º Quando o valor a deduzir for superior às contribuições devidas, o sujeito passivo poderá requerer o 
reembolso ou compensar o saldo a seu favor. 
§ 4º Para fins do disposto no caput, o sujeito passivo, considerados todos os seus estabelecimentos e as suas 
obras de construção civil porventura existentes, deverá estar adimplente com as contribuições devidas à 
Previdência Social, inclusive com aquelas objeto de parcelamento ou de notificação fiscal de lançamento de 
débito cuja exigibilidade não esteja suspensa.”(NR) 
“Art.26.................................................................................... 
§ 1º 
III - as cópias dos documentos previstos no art. 84 do RPS, conforme o caso. 
........................................................................................”(NR) 
“Art. 27. Compete ao Chefe do Serviço, da Seção ou do Setor de Arrecadação da Agência da Previdência Social 
(APS) ou da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) decidir sobre requerimento de reembolso e de 
restituição, neste último caso, mediante despacho conclusivo de Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS), 
devendo, em caso de deferimento, ser interposto recurso de ofício à autoridade hierarquicamente superior. 
§1º.......................................................................................... 
II - pagamento realizado por segurado contribuinte individual ou segurado facultativo em gozo de benefício, 
durante todo o período envolvido na restituição; 
III - pagamento a maior, decorrente de evidente erro de cálculo. 
................................................................................................ 
§ 3º Além das hipóteses relacionadas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, fica dispensado o despacho conclusivo 
de AFPS nos processos de restituição de empregador doméstico, segurado empregado doméstico, segurado 
contribuinte individual e segurado facultativo.”(NR) 
“Art. 28. A decisão do requerimento de reembolso ou de restituição de contribuições, ou de outras importâncias 
arrecadadas pela Previdência Social será comunicada ao requerente, por meio postal ou por correio eletrônico. 
........................................................................................”(NR) 
“Art.29.................................................................................... 
Parágrafo único. O prazo final para apresentação de pedidos de restituição ou do início da efetivação da 
compensação de contribuições previdenciárias relativas a autônomos, avulsos e administradores, obedecerá aos 
seguintes critérios: 
I - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, relativos 
ao período de setembro de 1989 a outubro de 1991, anterior à vigência da Lei nº 8.212, de 1991, têm por início 
do prazo prescricional o dia 28/04/1995 (data da publicação da Resolução nº 14 do Senado Federal) e, por 
término, o dia 28/04/2000. 
II - os recolhimentos efetuados com base no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, relativos ao período de 
novembro de 1991 a abril de 1996, anterior à vigência da Lei Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996, têm 
por início do prazo prescricional o dia 01/12/1995 (data da republicação da decisão proferida na ADIN 1102/DF) 
e, por término, o dia 01/12/2000.” (NR) 
“Art.30...................................................................................... 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à compensação e à restituição de valores retidos com base no 
art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.” (NR) 
“Art. 42. No pedido de restituição e de reembolso de empresa optante pelo SIMPLES, quando forem detectadas 
as vedações previstas no art. 9º da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, será encaminhada representação à 
Secretaria da Receita Federal (SRF), ficando o processo sobrestado até a manifestação da SRF. 
................................................................................................... 
.§ 2º Na hipótese de empresas optantes pelo SIMPLES, com notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de 
serviços emitidos entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de agosto de 2002, que, embora não-sujeitas nesse período à 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.172 40

retenção, a tenham sofrido, aplicar-se-á a regra geral de compensação e restituição de contribuições recolhidas 
indevidamente, prevista no Capítulo I.” (NR) 
“Art. 43. Na hipótese de cooperativa de trabalho ter sofrido, a partir de 1º de março de 2000, a retenção de 11% 
(onze por cento) sobre o valor da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, a compensação ou a 
restituição do valor indevidamente retido poderá ser efetuada ou requerida por essa cooperativa de trabalho, na 
forma prevista no Capítulo I.” (NR) 
“Art. 47. É vedado efetuar compensação em contribuições devidas a outras entidades ou fundos (terceiros).”(NR) 
“Art. 48. Esta Instrução Normativa revoga a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI nº 51, de 28 de 
junho de 1996, a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI nº 56, de 26 de novembro de 1996, a 
Instrução Normativa nº 13, de 28 de abril de 2000, e demais disposições em contrário.” (NR) 
Art. 5º A Instrução Normativa INSS/DC n° 068, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art.3º.................................................................................... 
§7º ........................................................................................... 
I - o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, qualquer que seja sua natureza, 
ressalvados o dirigente sindical e o beneficiário de pensão por morte deixada por segurado especial; 
.......................................................................................” (NR) 
 “Art. 9º O fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na comercialização da produção rural: 
I - de produtor rural pessoa física, de consórcio de produtores rurais e de segurado especial realizada diretamente 
com: 
a) adquirente domiciliado no exterior (exportação); 
................................................................................................. 
II - de produtor rural pessoa jurídica, exceto daquele que além da atividade rural exerce qualquer outra atividade 
econômica autônoma; 
III - realizada pelo produtor rural pessoa física e segurado especial com empresa adquirente, consumidora, 
consignatária ou com cooperativa; 
IV - própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela agroindústria, exceto a de piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1º de novembro de 2001. 
§ 1º Não configura hipótese de incidência das contribuições previdenciárias de que trata esta Instrução 
Normativa as receitas decorrentes de exportação de produtos rurais cujos fatos geradores tenham ocorrido ou 
venham a ocorrer a partir de 12 de dezembro de 2001. 
................................................................................................. 
§ 3º O produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, exercer qualquer atividade econômica 
autônoma deverá recolher as contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam 
serviços, na forma do art. 22 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR) 
“Art.16....................................................................................... 
§3º ........................................................................................... 
I - a cooperativa deverá elaborar folha de pagamento distinta para os empregados contratados com a finalidade 
prevista neste parágrafo e apurar os encargos decorrentes desta contratação separadamente da folha de 
pagamento dos demais segurados a seu serviço, discriminadamente por cooperado, lançando os respectivos 
valores em títulos próprios de sua contabilidade, nos moldes do art. 225 do RPS. 
II - a cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e pelo recolhimento da contribuição previdenciária 
dos segurados contratados na forma deste parágrafo. 
........................................................................................”(NR) 
 “Art.18..................................................................................... 
I - do produtor rural pessoa física e do segurado especial, quando comercializarem a produção diretamente com o 
adquirente domiciliado no exterior, observado o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 9º, com outro produtor 
rural pessoa física, com outro segurado especial ou com o consumidor, no varejo; 
................................................................................................. 
§2º............................................................................................ 
I - pessoa jurídica, mediante a apresentação de via da nota fiscal de entrada emitida pelo adquirente ou de nota 
fiscal emitida pelo produtor rural ou pela repartição fazendária; 
II - outra pessoa física ou com outro segurado especial, mediante a apresentação de via da nota fiscal emitida 
pelo produtor rural ou pela repartição fazendária. 
................................................................................................. 
§ 4º Nos termos do art. 33 da Lei nº 8.212, de 1991, a falta de comprovação da inscrição de que trata o § 3º deste 
artigo acarreta a presunção de que o adquirente, consumidor, consignatário ou a cooperativa tenha 
comercializado a produção com produtor rural pessoa física ou com segurado especial, ficando esse adquirente, 
consumidor, consignatário ou essa cooperativa sub-rogados na respectiva obrigação, consoante mandamento do 
inciso IV do caput deste artigo, cabendo-lhe o ônus da prova em contrário. 
.................................................................................................. 
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§ 6º A entidade beneficente de assistência social, ainda que isenta das contribuições patronais, na condição de 
adquirente, consumidora ou de consignatária, sub-roga-se nas obrigações do produtor rural pessoa física e do 
segurado especial, na forma prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n.º 8.212, de 1991. 
................................................................................................. 
§ 9º O disposto no § 8º deste artigo aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao segurado especial, quando 
responsáveis pelo recolhimento, ao produtor rural pessoa jurídica, à agroindústria, excetuando-se a de 
piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e a de avicultura, e à pessoa física não-produtora rural, prevista no 
inciso V deste artigo.” (NR) 
“Art.21................................................................................... 
Parágrafo único. Revogado.” (NR) 
Art. 6º A Instrução Normativa INSS/DC n° 069, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 “Art.2º...................................................................................... 
................................................................................................ 
II - Administração Pública a administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o controle do poder 
público e as fundações por ele mantidas; 
III - aferição indireta o procedimento de que dispõe o INSS para a apuração das bases de cálculo das 
contribuições previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), quando o livro diário, 
devidamente formalizado, não for apresentado, inclusive nas hipóteses previstas no § 16 do art. 225 do 
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, quando 
ocorrer recusa, sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento ou informação ou quando se tratar 
de apuração de salário-de-contribuição em obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física; 
.................................................................................................. 
V - anexo a edificação que complementa a construção principal, erigida em corpo separado e com funções 
dependentes dessa construção, podendo ser, por exemplo, lavanderia, acomodação de empregados, piscina, 
quadra, garagem externa, guarita, portaria, varanda, terraço, entre outras similares; 
VI - área construída a utilizada para a aferição indireta da remuneração em obra de construção civil e que 
corresponde à área total do imóvel, definida no inciso IX deste artigo; 
................................................................................................... 
XVII - consórcio a associação de empresas, sob o mesmo controle ou não, cujo contrato de constituição e 
alterações esteja registrado em junta comercial, com a finalidade de executar determinado empreendimento, não 
tendo personalidade jurídica, respondendo cada uma delas por suas obrigações; 
........................................................................................... 
XIX - construção de edificação em condomínio na forma da Lei nº 4.591, de 1964, a execução, sob o regime 
condominial, de obra de construção civil sob a responsabilidade dos condôminos, pessoas físicas ou jurídicas, ou 
físicas e jurídicas, proprietárias do terreno, com convenção de condomínio devidamente registrada em cartório 
de registro de imóveis; 
XX - construção em nome coletivo aquela obra de construção civil realizada, em comum, por conjunto de 
pessoas físicas ou jurídicas ou a elas equiparadas ou por conjunto de pessoas físicas e jurídicas, na condição de 
proprietárias do terreno ou na condição de donas dessa obra, sem convenção de condomínio nem memorial de 
incorporação registrados no cartório de registro de imóveis; 
........................................................................................ 
XXIII - contrato de empreitada o contrato celebrado entre o proprietário, o incorporador, o dono da obra ou o 
condômino e uma empresa, para execução de obra ou serviço de construção civil, podendo ser: 
................................................................................................... 
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços na área de construção civil, para 
execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de material; 
................................................................................................. 
XXV - contrato por administração aquele em que o contratado administra obra de construção civil e recebe como 
remuneração uma percentagem sobre todas as despesas realizadas na construção, denominada "taxa de 
administração"; 
................................................................................................. 
XXXII-A - empresa com escrituração contábil regular aquela que apresenta livros diário e razão devidamente 
escriturados e formalizados. 
.................................................................................................. 
XXXVI - fundação especial a obra de infra-estrutura executada por empresa especializada em fundações; 
§2º............................................................................................. 
I - o contrato de empreitada com empresa construtora que contenha cláusula estabelecendo o faturamento de 
subempreiteira, contratada pela construtora, diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador; 
II - a contratação de empresa não-registrada no CREA ou de empresa registrada no CREA com habilitação 
apenas para a realização de serviços específicos, como os de instalação hidráulica, elétrica e similares, ainda que 
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essas empresas assumam a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da 
obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, observado o disposto no inciso III do art. 5º; 
III - a contratação de consórcio que não seja constituído, exclusivamente, por empresas construtoras ou que não 
atenda aos requisitos do art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
§ 3º A construção de edificação em condomínio na forma da Lei nº 4.591, de 1964, desde que o custo total da 
obra esteja registrado em escrituração contábil regular, terá tratamento de pessoa jurídica. 
§ 4º A construção em nome coletivo que envolver apenas pessoas jurídicas ou pessoas físicas e jurídicas, desde 
que o custo total da obra esteja registrado em escrituração contábil regular, terá tratamento de pessoa 
jurídica.”(NR) 
“Art.3º ..................................................................................... 
V - a empresa líder, na contratação de consórcio por empreitada total. 
.......................................................................................” (NR) 
“Art.4° ..................................................................................... 
II-............................................................................................. 
e) projeto da obra a ser executada ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) para a obra a ser matriculada ou alvará de concessão de licença 
para construção, sempre que exigível pelos órgãos competentes; 
................................................................................................................................... 
§ 3º A execução dos serviços de construção civil não-sujeitos à averbação no registro imobiliário, destacados no 
Anexo III com a expressão "(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)" entre parênteses e em maiúsculo, está dispensada 
da matrícula no INSS, independentemente da forma de contratação, sujeitando-se à retenção prevista no art. 31 
da Lei nº 8.212, de 1991, observados os procedimentos estabelecidos nos artigos 37 a 58. 
.................................................................................................................................. 
§ 8º O disposto no § 7º deste artigo, exceto a efetivação de matrícula, aplica-se à entidade beneficiente ou 
religiosa que executar os serviços de construção civil constantes no Anexo III.” (NR) 
“Art.5°...................................................................................................................... 
V - para a obra objeto de incorporação imobiliária, na forma da Lei nº 4.591, de 1964, no campo "nome" do 
cadastro, constará a razão social ou o nome do incorporador, seguido da denominação atribuída ao condomínio; 
.................................................................................................................................. 
§ 2º Revogado. 
......................................................................................................................” (NR) 
“Art.9º ...................................................................................................................... 
§ 2° O contrato entre o proprietário, o dono da obra ou o incorporador e uma outra construtora, com o objetivo 
de finalizar a obra, será considerado de empreitada parcial. 
................................................................................................................................... 
§ 4° Inexistindo CND de obra parcial ou CND de obra inacabada que demonstre a área realizada pela primeira 
construtora, a regularização da área total da obra, para fins de obtenção da CND respectiva, será efetuada pelo 
proprietário, pelo dono da obra ou pelo incorporador, observando-se o seguinte: 
I - o proprietário, o dono da obra ou o incorporador deverá solicitar a abertura de matrícula em seu nome, 
independentemente de a primeira construtora ter ou não matriculado a obra, na qual será mencionada a matrícula 
anterior, se houver; 
II - as contribuições devidas serão apuradas com base na escrituração contábil regular do proprietário, do dono 
da obra ou do incorporador; 
III - inexistindo escrituração contábil regular, as contribuições devidas serão apuradas por aferição indireta, 
aproveitando-se os recolhimentos anteriormente efetuados com vinculação inequívoca à obra, conforme disposto 
nos artigos 105 a 109. 
§ 5º A obra será regularizada em nova matrícula, que será aberta pelo proprietário, dono da obra ou 
incorporador, caso a empreitada parcial seja caracterizada.” (NR) 
“Art. 11. ..................................................................................................................... 
§ 2° Admitir-se-á, ainda, o fracionamento do projeto para fins de matrícula e de regularização, quando envolver: 
.......................................................................................................................” (NR) 
“Art. 12. .................................................................................................................... 
§ 3° Os serviços previstos nos incisos I e III do caput estão sujeitos à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 
8.212, de 1991, quando for o caso, observado o disposto no art. 40. 
§ 4º Revogado.” (NR) 
“Art.16. .................................................................................................................... 
§ 1º A empreiteira e a subempreiteira não-responsáveis pela execução total da obra estão obrigadas a elaborar 
folha de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) distintas para cada obra de construção civil, com o código 150 ou 907, constantes no 
Manual da GFIP, ainda que utilizem os mesmos segurados para atender a várias contratantes no mesmo período, 
rateando a remuneração dos segurados em relação a cada contratante ou a cada estabelecimento da contratante, 
se for o caso. 
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................................................................................................................................. 
§ 3º A falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime contra a 
Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, 
ensejando Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), conforme previsto na Instrução Normativa INSS/DC 
nº 070, de 10 de maio de 2002, não podendo as contribuições retidas serem objeto de parcelamento. 
§ 4º A contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra 
da contratante, quando, comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender a várias contratantes, 
alternadamente, no mesmo período, inviabilizando a individualização da remuneração desses segurados em 
relação a cada contratante.” (NR) 
“Art. 20. .................................................................................................................... 
§ 2º As subempreiteiras contratadas pelas empreiteiras não-responsáveis pela matrícula deverão observar a 
obrigatoriedade de apresentação da GFIP, com código 150 ou 907, constantes no Manual da GFIP, para cada 
obra de construção civil, constando no campo "inscrição tomador CNPJ/CEI" o número da matrícula CEI da 
obra onde ocorreu a prestação de serviço, consignando-se no campo razão social "tomador de serviço/obra 
constr. civil" a razão social do contratante direto. 
§ 3º Revogado. 
.........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 22. A empresa responsável pela matrícula de obra de construção civil que contratar cooperados por 
intermédio de cooperativa de trabalho está sujeita à contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre 
o valor bruto dos serviços constante da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, desde a competência 
março de 2000. 
................................................................................................................................... 
§ 4º A empresa não-responsável pela matrícula que contratar cooperados por intermédio de cooperativa de 
trabalho deverá efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no caput em documento de 
arrecadação identificado com o seu CNPJ.” (NR) 
“Art. 24. A cooperativa de trabalho que intermediar a contratação da mão-de-obra dos cooperados estará 
obrigada a prestar informações à Previdência Social, inserindo na GFIP, com código 911, constante no Manual 
da GFIP, as informações cadastrais dos cooperados e os valores a eles distribuídos correspondentes aos serviços 
prestados às empresas contratantes.”(NR) 
“Art. 26. Nas contratações de serviços de construção civil, inclusive com a Administração Pública, observar-se-
ão as disposições relativas à retenção contidas nesta Instrução Normativa. 
I - revogado; 
II - revogado; 
III - revogado. 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
“Art. 28. Nas licitações, o contrato com a Administração Pública efetuado pelo regime de empreitada por preço 
unitário ou por tarefa, conforme previsto nas alíneas "b" e "d" do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, 
será considerado de empreitada total, quando atender os requisitos previstos na alínea "a" do inciso XXIII do art. 
2º, admitindo-se o fracionamento de que trata o art. 11, entendendo-se por: 
................................................................................................................................... 
Parágrafo único. As contratações da Administração Pública que se enquadrarem no conceito de empreitada 
parcial, definido na alínea "b" do inciso XXIII do art. 2º, ficam sujeitas às normas de retenção previstas nesta 
Instrução Normativa, independentemente dos regimes de que tratam os incisos I e II deste artigo.” (NR) 
“Art. 29. .................................................................................................................... 
I - as demais formas de contratação de empreitada de obra de construção civil de pessoa jurídica, não-
enquadradas nos incisos do art. 27; 
II - os serviços de construção civil discriminados como tais no Anexo III, ressalvado o disposto no art. 40.”(NR) 
“Art. 30. O proprietário, o dono da obra e o incorporador, quando contratarem a execução de obra de construção 
civil por empreitada total, são solidários com as empresas construtoras pelas contribuições previdenciárias, 
inclusive pela contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, pela contribuição adicional prevista no § 6º do art. 57 da 
Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998, e pelos acréscimos legais. 
........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 32. A Administração Pública responde solidariamente com a empresa construtora contratada em regime de 
empreitada total para execução de obra de construção civil pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a 
remuneração dos segurados, exceto pela multa moratória. 
............................................................................................................................. 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, em consonância com o disposto no § 2º do art. 
173 da Constituição Federal, respondem solidariamente com a empresa construtora contratada para execução de 
obra por empreitada total pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados, 
inclusive pela multa moratória, observado o disposto no § 1º deste artigo. 
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..........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 34. Na contratação por empreitada total, a responsabilidade solidária do proprietário, do dono da obra ou 
do incorporador será elidida com a comprovação do recolhimento, conforme o caso: 
I - das contribuições previdenciárias, em documento de arrecadação específico, incidentes sobre a remuneração 
dos segurados, conforme folha de pagamento e GFIP, com código 155 ou 908, constantes no Manual da GFIP, 
desde que corroborada por escrituração contábil; 
................................................................................................................................. 
V - da retenção efetuada sobre as notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços da construtora 
contratada por empreitada total, por parte da empresa contratante, no uso da faculdade prevista no art. 35. 
§ 1º Revogado. 
I - revogado; 
II - revogado. 
§2º............................................................................................................................ 
I - comprovante de recolhimento específico, com a identificação da matrícula da obra; 
.................................................................................................................................. 
V - comprovação de que possui escrituração contábil no período de duração da obra, mediante cópia do balanço 
extraído do livro diário devidamente formalizado, para o exercício findo, observado o disposto no § 2º do art. 66, 
e, para o exercício em curso, declaração firmada pelo representante legal ou mandatário da empresa e pelo 
contador de que os valores apresentados estão contabilizados, quando os recolhimentos forem inferiores aos 
percentuais previstos nos artigos 74 a 79. 
VI - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento 
de riscos ambientais por parte da construtora, bem como a necessidade ou não da contribuição adicional prevista 
no § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998. 
................................................................................................................................. 
§ 4º Revogado.” (NR) 
“Art. 35. O contratante, ainda que pessoa jurídica da Administração Pública direta ou indireta, sujeito ao 
disposto no inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, combinado com o inciso III do § 3º do art. 220 do RPS, 
poderá elidir-se dessa responsabilidade solidária com a contratada mediante a retenção e o recolhimento 
previstos no art. 31 dessa Lei nº 8.212, de 1991.”(NR) 
“Art.39..................................................................................................................... 
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e quando o 
faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, 
cumulativamente. 
a) revogado; 
b) revogado; 
c) revogado. 
III - contratar os serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, 
prestados pessoalmente pelos sócios nas sociedades civis, sem o concurso de empregados ou auxiliares, devendo 
este fato constar da própria nota fiscal, da fatura, do recibo de prestação de serviços ou de documento apartado, 
observado o disposto no § 4º deste artigo. 
.................................................................................................................................. 
§ 3º Para efeito da aplicação do inciso II deste artigo, a contratada apresentará declaração assinada por seu 
representante legal, sob as penas da lei, contendo as informações de que trata esse inciso II e cópia da GFIP 
identificada com o seu CNPJ e com o respectivo comprovante de entrega, relativa ao mês anterior ao da 
prestação dos serviços. 
................................................................................................................................. 
§ 5º Na contratação por empreitada, o contratante fica dispensado de efetuar a retenção relativa aos valores pagos 
a título de adiantamento destinado à mobilização e à instalação de canteiro de obra, desde que esses valores 
estejam contratualmente estabelecidos e pagos antes do início da execução dos serviços ou de qualquer 
faturamento. 
§ 6º Os valores dos adiantamentos de que trata o § 5º deste artigo deverão integrar a base de cálculo da retenção 
por ocasião do faturamento do valor bruto do serviço prestado.” (NR) 
“Art. 40. .................................................................................................................... 
§ 1º Quando, para a mesma obra, for efetuada a contratação de prestadora de serviços para a execução das 
atividades previstas no inciso I deste artigo e simultaneamente houver fornecimento de mão-de-obra para 
execução de outros serviços, aplica-se a retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, apenas a estes 
serviços, desde que seus valores estejam discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo. 
§ 2º Não havendo discriminação na nota fiscal, na fatura ou no recibo dos valores dos diferentes tipos de serviços 
prestados, nos termos do § 1º deste artigo, aplica-se a retenção à totalidade do valor contratado. 
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§ 3º Com relação à alínea "n" do inciso I deste artigo, haverá retenção se a empresa emitir também nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços relativos à mão-de-obra utilizada na instalação de estrutura metálica ou 
de equipamento ou de material por ela vendido.” (NR) 
“Art.42........................................................................................................................ 
§ 4º Se não existir no contrato a previsão de fornecimento de equipamento, mas se este for inerente à execução 
do serviço, a base de cálculo da retenção não poderá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto da 
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços ou, quando for o caso, aos percentuais mínimos 
previstos no § 5º deste artigo, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de 
prestação de serviços 
........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 45. Havendo subcontratação, poderão ser deduzidos do valor da retenção os valores retidos da empresa 
subcontratada e comprovadamente recolhidos, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma 
competência. 
................................................................................................................................. 
§ 2º A dedução ficará condicionada à apresentação das notas fiscais, faturas ou recibos da subcontratada e 
respectivos comprovantes de recolhimento da retenção, devendo a contratada anexar cópias dos mesmos à nota 
fiscal, fatura ou recibo que emitir. 
......................................................................................................................” (NR) 
“Art. 49..................................................................................................................... 
§ 3º A falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime contra a 
Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, 
ensejando Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), conforme previsto na Instrução Normativa INSS/DC 
nº 070, de 10 de maio de 2002, não podendo os valores retidos serem objeto de parcelamento.”(NR) 
“Art. 50. A contratada deverá consolidar, num único documento de arrecadação, por competência e por 
estabelecimento, as contribuições incidentes sobre a remuneração de todos os segurados envolvidos na prestação 
de serviços e dos segurados utilizados na administração, compensando as retenções ocorridas no estabelecimento 
no campo "valor do INSS" do documento de arrecadação.”(NR) 
“Art. 51. O valor destacado como retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços 
emitidos pela empresa contratada na empreitada parcial e na subempreitada será compensado quando do 
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes 
individuais, inclusive os contratados por intermédio de cooperativa de trabalho, utilizando no campo 
"identificador" do documento de arrecadação o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da contratada. 
.................................................................................................................................. 
§ 3º Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente do valor 
retido poderá ser objeto de pedido de restituição ou ser compensado nos recolhimentos das competências 
subseqüentes, devendo, para tanto, ser acrescido de juros correspondentes a 1% (um por cento) no mês seguinte 
ao da emissão da nota fiscal, da taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e de Custódia (SELIC), 
acumulada mensalmente, nos meses intermediários, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que a 
restituição ou a compensação estiverem sendo efetuadas. 
.......................................................................................................................” (NR) 
“Art. 54. A empresa contratada mediante empreitada parcial deverá registrar em títulos próprios de sua 
contabilidade, nos termos do inciso II, combinado com o § 13, ambos do art. 225 do RPS: 
................................................................................................................................ 
§ 1º Caso a escrituração contábil não discrimine em seus registros os valores de cada nota fiscal, fatura ou recibo 
de prestação de serviços e de cada retenção, a contratada deverá manter em registros auxiliares a discriminação 
desses valores. 
§ 2º A construtora contratada por empreitada total deverá escriturar os lançamentos contábeis em centros de 
custos distintos para cada obra, devendo, ainda, observar, no que couber, o disposto neste artigo.”(NR) 
“Art. 57..................................................................................................................... 
Parágrafo único. Caso a contabilidade não discrimine em seus registros os valores de cada nota fiscal, fatura ou 
recibo de prestação de serviços e de cada retenção, a contratante deverá manter em registros auxiliares a 
discriminação desses valores.”(NR) 
“Art. 59. Revogado.” 
“Art.60.................................................................................... 
§ 5º A DISO, acompanhada da planilha prevista no inciso II, deverá ser encaminhada à Seção ou ao Serviço de 
Fiscalização.”(NR) 
“Art.65................................................................................... 
§ 1º Para a regularização da obra de construção civil, a entidade beneficente ou religiosa deverá apresentar, além 
dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, V e X do art. 60, a relação de que trata o § 7º do art. 4º, 
devidamente protocolizada, e as listas mensais de presença na obra, assinadas pelos colaboradores. 
.......................................................................................”(NR) 
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“Art. 68. Quando o contratante não comprovar os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas, a 
fiscalização apurará a responsabilidade solidária, seguindo os procedimentos previstos nos artigos 74 a 79. 
.........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 70. ................................................................................................................... 
Parágrafo único. Na falta de laudo técnico que identifique os segurados submetidos à exposição a que se refere o 
caput ou na incoerência desse laudo com outras evidências relacionadas às condições ambientais da empresa, a 
fiscalização, sem prejuízo da autuação, fará o lançamento arbitrado da contribuição adicional, conforme disposto 
na Instrução Normativa/INSS/DC nº 070, de 2002.” (NR) 
“Art. 71. A fiscalização deverá, observado o disposto nos artigos 245 a 250 da Instrução Normativa INSS/DC nº 
070, de 2002, emitir Subsídio Fiscal (SF), quando da ação fiscal: 
.........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 73 Na apuração do valor da remuneração dos segurados na obra de construção civil com base na área 
construída e no padrão da obra ou na apuração da mão-de-obra contida em nota fiscal, fatura ou em recibo de 
prestação de serviço, se constatada a utilização de subempreiteiras, deverão ser constituídos os seguintes 
créditos, em lançamentos distintos, conforme abaixo discriminados, para a mão-de-obra da empresa fiscalizada e 
para aquela decorrente da responsabilidade solidária ou da retenção previstas nesta Instrução Normativa: 
.................................................................................................................................. 
Parágrafo único. O salário-de-contribuição considerado nos lançamentos previstos nos incisos II, III e IV será 
deduzido do lançamento constante do inciso I, todos deste artigo, observados os critérios de conversão previstos 
nesta Instrução Normativa.” (NR) 
“Art. 77..................................................................................................................... 
§ 2º Os percentuais previstos nos incisos I a IV e § 1º deste artigo representam os custos da mão-de-obra direta, 
em comparação com os custos totais da obra, devendo, portanto, ser aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, 
da fatura ou do recibo de prestação de serviços, sem a exclusão dos valores referentes a material e à utilização de 
equipamentos mecânicos.”(NR) 
“Seção III 
Da Responsabilidade Solidária e da Retenção”(NR) 
“Art. 84. .................................................................................................................... 
§1º............................................................................................................................ 
I - folha de pagamento específica até dezembro de1998; 
II - comprovante de recolhimento das contribuições previdenciárias na matrícula CEI; 
III - GFIP específica da obra, com comprovante de entrega, a partir de janeiro de 1999; 
IV - balanço extraído do livro diário devidamente formalizado, para o exercício encerrado, observado o disposto 
no § 2º do art. 66, e declaração de que os valores ora apresentados encontram-se contabilizados, firmada pelo 
representante legal da empresa e pelo contador, para o exercício em curso, que comprovarão que o construtor 
possui escrituração contábil no período de duração da obra. 
§ 2° Não elidida a responsabilidade solidária nos termos do § 1º deste artigo, o contratante, valendo-se da 
faculdade disposta no inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, combinado com o inciso II do § 3º do art. 
220 do RPS, poderá elidir-se dessa responsabilidade mediante a retenção e o recolhimento previstos no art. 31 
dessa Lei.”(NR) 
“Art.87.................................................................................................................... 
§ 1° A primeira via do ARO deverá ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à 
DISO, na APS ou na UAA. 
.........................................................................................................................”(NR) 
“Art. 90. Para apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil, em se 
tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na internet ou na imprensa 
de circulação regular pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), da respectiva localidade 
ou da respectiva unidade da Federação onde esteja localizada a obra. 
................................................................................................................................. 
§ 5º Revogado. 
§ 6º Revogado. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 91. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de edificação, será realizado de ofício, 
pelo INSS, de acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos da unidade 
autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra e definir o 
procedimento de cálculo a ser adotado. 
§ 1° O enquadramento será único por projeto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 92 e no § 3º deste artigo. 
............................................................................................................................... 
§ 3º No caso de fracionamento do projeto conforme disposto no § 2º do art. 11, o enquadramento deverá ser 
efetuado em relação a cada bloco ou a cada casa geminada que tenha matrícula própria.”(NR) 
 “Art.92.................................................................................................................... 
II-............................................................................................................................... 
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f) salas comerciais e lojas com área livre, sem paredes divisórias de alvenaria, acima de 100 m2 (cem metros 
quadrados); 
................................................................................................................................. 
§ 5º Se o SINDUSCON local não divulgar as tabelas comerciais ou o CUB para casa popular ou galpão 
industrial, serão utilizadas, supletivamente, as tabelas do SINDUSCON estadual. 
§ 6º Nas unidades da Federação em que o SINDUSCON não divulgar as tabelas comerciais (andares livres e 
salas), será utilizada a tabela residencial, a partir da faixa H4-3Q, segundo o número de pavimentos, e o padrão 
de acordo com a área da construção, conforme previsto nesta Instrução Normativa. 
§ 7º Nas unidades da Federação em que o SINDUSCON não divulgar o CUB para casa popular ou galpão 
industrial, será utilizada a tabela residencial, na faixa H12-3Q, padrão baixo.”(NR) 
 “Art. 94. .................................................................................................................... 
§ 3º Revogado.”(NR) 
 “Art.95. ...................................................................................................................... 
§ 3º Revogado.”(NR) 
 “Art. 96. ..................................................................................................................... 
I - tipo 11(onze), alvenaria conforme definido no inciso IV do art. 2º, se não se enquadrar no tipo 12 (doze) 
abaixo; 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.98. ....................................................................................................................... 
§ 3° Quando da construção de mais de uma unidade no mesmo projeto, aplicar-se-á o escalonamento da tabela 
prevista no caput uma única vez para a área total do projeto, e não por unidade isoladamente, independentemente 
do seu padrão, ressalvado o disposto no § 3º do art. 91. 
........................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 99. Nas obras referidas nos incisos I, II ou III do art. 92, será aplicado redutor nas obras listadas a seguir, 
que constem do mesmo projeto do corpo principal do imóvel, desde que constatado que as mesmas tiveram suas 
áreas incluídas na área total da edificação: 
.................................................................................................................................. 
IV - garagem e pilotis; 
............................................................................................ 
§ 4° Revogado. 
.......................................................................................”(NR) 
 “Art.101 .................................................................................. 
§1º.......................................................................................... 
I - aquela já averbada no Cartório de Registro de Imóveis; 
II - aquela para a qual já foi emitida CND; 
III - a obra comprovadamente finalizada em período decadencial. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.102................................................................................................................... 
§1° Inexistindo comprovação do valor total da mão-de-obra aplicada, contrato ou notas fiscais, o salário-de-
contribuição será apurado com base na área e no padrão da obra e sofrerá redução de 65% (sessenta e cinco por 
cento), observada a área original do imóvel para efeito de enquadramento. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.105.................................................................................................................... 
§1º............................................................................................................................. 
I - contida em documento de arrecadação recolhido na matrícula CEI da obra, com endereço da obra e com o 
nome do responsável, para competências até dezembro de 1998, inclusive a gratificação natalina (mão-de-obra 
direta). 
II - constante em GFIP com comprovante de entrega, com código 155 ou 908, constantes no Manual da GFIP, 
específica para a matrícula CEI, acompanhada do recolhimento das contribuições previdenciárias 
correspondentes na matrícula CEI, para competências a partir de janeiro de 1999 (mão-de-obra direta). 
............................................................................................................................... 
§ 4° Em caso de emissão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) ou de Lançamento de Débito 
Confessado (LDC) relativos a débito apurado por aferição indireta, serão aproveitados os recolhimentos lançados 
na conta-corrente da obra. 
§ 5° Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados 
profissionais não-incluídos no CUB, conforme o Anexo I, nem à remuneração de outros segurados não-
vinculados à obra, ainda que constante de GFIP específica da obra. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.106................................................................................................................... 
§1°............................................................................................................................ 
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I - correspondente às contribuições recolhidas em documento de arrecadação identificado com o CNPJ do 
prestador, com o endereço da obra, e que traga, no campo 8 "observações", a identificação da matrícula CEI e o 
número da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, até janeiro de 1999; 
II - contido em GFIP específica para a obra, com comprovante de entrega, emitida pelo prestador contratado 
diretamente pelo responsável pela matrícula, identificada com a matrícula CEI no campo "tomador/obra", desde 
que comprovado o recolhimento dos valores retidos a partir de fevereiro de 1999 com base nas notas fiscais, nas 
faturas ou nos recibos de prestação de serviços, em documento de arrecadação identificado com o CNPJ do 
prestador; 
c) revogado; 
IV - contido em GFIP específica para obra, com comprovante de entrega, emitida pelo subempreiteiro, 
contratado por empreiteira interposta, não-responsável pela matrícula, constando no campo "inscrição tomador 
CNPJ/CEI" o número da matrícula CEI da obra onde ocorreu a prestação de serviço e consignado no campo 
"tomador de serviço/obra const. civil" a razão social da empreiteira, conforme o disposto no § 2º do art. 20, 
desde que comprovado, em documento de arrecadação identificado com o CNPJ do subempreiteiro, o 
recolhimento dos valores retidos a partir de fevereiro de 1999 com base nas notas fiscais, nas faturas ou nos 
recibos de prestação de serviços; 
e) revogado. 
§ 2° Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados 
profissionais não-incluídos no CUB, conforme o Anexo I, nem à remuneração de outros segurados não-
vinculados à obra, ainda que constante de GFIP específica da obra. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.107. ................................................................................................................... 
I - contido em NFLD ou LDC, relativos à obra, quer seja apurado com base em folha de pagamento ou resultante 
de eventual lançamento de débito por responsabilidade solidária; 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.111. ................................................................................................................... 
§ 2º Para efeito de cálculo da área decaída, a não-comprovação da continuidade da obra em período decadencial 
implica exclusão dos meses não-comprovados na apuração do número de meses da construção. 
................................................................................................................................. 
§ 4° O salário-de-contribuição relativo à área não-decaída será apurado mediante a aplicação da tabela 
escalonada pela faixa ou pelas faixas a que corresponder, em função da área total da obra, após ser considerada, 
nas primeiras faixas, a área alcançada pela decadência.”(NR) 
 “Art. 119. .................................................................................................................. 
§ 2º-A. Obtida a prova nos termos do § 2º deste artigo, considerar-se-á como data do início da obra o mês de 
emissão do documento mais antigo, dentre os previstos nos incisos I e II do § 2º deste artigo ou, na inexistência 
destes, a data do documento mais recente. 
§ 3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de habite-se ou dos 
respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou de certidão de 
lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU ou dos seguintes documentos: 
................................................................................................................................. 
§ 5° Poderão ser aceitos, excepcionalmente, outros meios que comprovem de forma inequívoca o término ou 
início da obra, tais como planta aerofotogramétrica acompanhada de cópia autenticada da identidade profissional 
do responsável técnico e de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
§ 6º Revogado.”(NR) 
 “Art. 122. Após a regularização da obra de pessoa física no INSS, a APS ou a UAA providenciará o 
encerramento de atividade no cadastro de obras, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, desde que tenham sido 
confirmados os recolhimentos pelo INSS.”(NR) 
 “Art. 129. Esta Instrução Normativa revoga a Ordem de Serviço INSS/DAF nº 161, de 22 de maio de 1997, a 
Ordem de Serviço INSS/DAF nº 172, de 3 de outubro de 1997, a Instrução Normativa INSS/DC nº 18, de 11 de 
maio de 2000, a Instrução Normativa INSS/DC nº 34, de 24 de agosto de 2000, e demais disposições em 
contrário.”(NR) 
Art. 7º A Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 “Art. 2º ...................................................................................................................... 
Parágrafo único. Para o planejamento da ação fiscal efetuar-se-á o tratamento e a análise de informações, 
internas e externas, com a utilização de técnicas de auditoria, para identificar desvios que caracterizem indícios 
de sonegação, segundo critério de área geográfica, de atividade econômica, de porte, de natureza jurídica ou de 
regime tributário.”(NR) 
 “Art. 3º O planejamento de que trata o art. 2º consistirá na descrição e na quantificação das atividades a serem 
desenvolvidas conjuntamente pela Diretoria de Arrecadação, por intermédio da Coordenação-Geral de 
Fiscalização, e pelas Gerências Executivas do INSS, por intermédio das Divisões ou dos Serviços de 
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Arrecadação, o qual priorizará o combate à sonegação previdenciária, inclusive por meio de controle automático 
da inadimplência, e será composto das seguintes etapas: 
I - fixação de diretrizes, a serem desenvolvidas pela Diretoria de Arrecadação; 
.................................................................................................................................. 
V - consolidação e avaliação do resultado, a serem desenvolvidas pela Coordenação-Geral de Fiscalização, que 
efetivará os respectivos ajustes no planejamento anual; 
........................................................................................”(NR) 
 “Art.6º ..................................................................................................................... 
Parágrafo único. O planejamento anual dos procedimentos fiscais para o exercício seguinte, à vista das metas 
estabelecidas pela Diretoria de Arrecadação, deverá ser concluído até o segundo mês do último trimestre do ano 
em curso.”(NR) 
 “Art. 15 Revogado.” 
 “Art.16. ................................................................................................................... 
IV - assistência técnica pericial; 
........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.17..................................................................................................................... 
§ 6º Após o encerramento da auditoria fiscal, sob quaisquer das formas previstas no parágrafo único do art. 9º, o 
AFPS deverá informar a síntese do resultado qualitativo e quantitativo apurado à Seção ou ao Serviço de 
Fiscalização para a retroalimentação do sistema de monitoramento.”(NR) 
 “Art.19 ..................................................................................................................... 
§2º Após a diligência, havendo necessidade de constituição de crédito mediante Notificação Fiscal de 
Lançamento de Débito (NFLD), deverá o procedimento ser alterado para auditoria fiscal com a emissão do MPF 
correspondente.”(NR) 
 “Art. 24. No caso de sujeito passivo em estado falimentar ou em liquidação extrajudicial, o procedimento fiscal 
será iniciado com emissão de MPF na forma prevista no art. 23. 
I - revogado; 
II - revogado.”(NR) 
 “Art.25. .................................................................................................................... 
§3º Quando o sujeito passivo objeto de verificação por extensão estiver localizado fora da circunscrição da 
Gerência Executiva emitente do MPF originário, esta solicitará à Gerência Executiva circunscricionante do 
sujeito passivo a emissão e o cumprimento do MPF-Ex no prazo de 30 (trinta) dias.”(NR) 
 “Art.30. .................................................................................................................. 
§3º O MPF-Ex não conterá o campo das informações de que tratam os incisos III e VI do caput deste artigo. 
........................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 33. O MPF terá validade de até: 
........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.46. .................................................................................................................... 
Parágrafo único. Deverá constar do TIAD, se for o caso, a intimação para que o sujeito passivo libere ao AFPS 
documentos com vistas à extração de cópias reprográficas ou, se o sujeito passivo preferir, forneça as cópias 
necessárias à instrução do processo a ser instaurado.”(NR) 
 “Art.47. .................................................................................................................... 
III - CAMPO 3, com o mês e o ano do início e do término do período que compreenderá a documentação 
exigida, o local de sua apresentação e a data a partir da qual deverá estar à disposição da fiscalização; 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 48. O sujeito passivo deverá apresentar a documentação no prazo fixado pelo AFPS, que será, no máximo, 
de 10 (dez) dias, contados do dia da emissão do respectivo TIAD. 
.........................................................................................................................”(NR) 
 “Art.53. .................................................................................................................... 
§ 1º A Divisão ou o Serviço de Arrecadação dará o suporte técnico à Procuradoria do INSS para que se propicie 
uma adequada conferência dos cálculos das contribuições apresentados pelas partes nas reclamatórias 
trabalhistas ou, quando esses cálculos inexistirem nos autos do processo, para que se apure as contribuições a 
serem peticionadas. 
§ 2º O suporte técnico mencionado no § 1º deste artigo consistirá na orientação e, quando necessário, 
treinamento adequado à correta apuração dos salários-de-contribuição e das respectivas contribuições à 
Seguridade Social.”(NR) 
 “Art. 54. Quanto às reclamatórias trabalhistas, a fiscalização deverá adotar os procedimentos a seguir, 
respeitando os respectivos períodos: 
I - nas decisões condenatórias ou homologatórias proferidas até 15 de dezembro de 1998, data anterior ao início 
da vigência da Emenda Constitucional nº 20, o AFPS, durante a auditoria fiscal, ao constatar contribuições 
previdenciárias devidas ou com recolhimento a menor, deverá apurar e lançar os créditos correspondentes; 
.................................................................................................. 
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§ 1º O disposto no inciso II do caput não implica dispensa do cumprimento, pelo sujeito passivo, das obrigações 
acessórias previstas na legislação previdenciária. 
§ 2º As contribuições previdenciárias devidas em razão de vínculo empregatício reconhecido nas decisões 
condenatórias ou homologatórias serão apuradas em procedimento fiscal, caso não sejam executadas pelo juízo 
trabalhista, devendo ser observado o período no qual houve o reconhecimento desse vínculo.”(NR) 
 “Art. 56. As contribuições previdenciárias provenientes de reclamatória trabalhista cujo valor total seja inferior 
ao mínimo estabelecido, periodicamente, mediante ato normativo do INSS, deverão, para recolhimento em 
documento de arrecadação, ser adicionadas às contribuições do sujeito passivo, sem prejuízo da conclusão do 
processo. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 59. Além dos procedimentos de aferição indireta previstos nas Seções I a IV deste Capítulo, observar-se-
ão os previstos nas Instruções Normativas específicas que tratam das normas e dos procedimentos aplicáveis às 
atividades a que se referem.”(NR) 
 “Art.61........................................................................................ 
I - o seu porte, o número de segurados a seu serviço, as informações expressamente prestadas pelo contribuinte e 
o valor médio das últimas contribuições apuradas ou recolhidas, em período anterior ou posterior ao período da 
base de cálculo aferida indiretamente, devidamente atualizadas com os mesmos índices de reajustamento salarial 
da respectiva categoria ou dos benefícios previdenciários; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.62...................................................................................... 
§ 1º Caso não haja salário-de-contribuição, a base de cálculo para a contribuição da empresa referente a esse 
segurado será estimada tomando-se como base o valor da maior remuneração paga a seus segurados empregados 
ou, inexistindo estes, o valor do salário-mínimo vigente à época da ocorrência do fato gerador. 
§2º No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões 
legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados de que trata este artigo será de 
20% (vinte por cento) sobre: 
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência do trabalho desses sócios, de acordo com 
escrituração contábil da empresa; 
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, 
quando a empresa não discriminar se esses valores remuneram o capital ou o trabalho.”(NR) 
 “Art.63...................................................................................... 
Parágrafo único. O percentual mínimo de que trata o caput é fixado em 50% (cinqüenta por cento) no caso de 
trabalho temporário.”(NR) 
 “Art. 64. A empresa prestadora de serviços que esteja obrigada a fornecer material ou locar equipamento 
mecânico, próprio ou de terceiros, para a execução dos serviços, deverá prever no respectivo contrato essa 
obrigação e discriminar na respectiva nota fiscal, fatura ou recibo o valor do serviço e o do material ou o da 
locação do equipamento, sendo que o valor da mão-de-obra corresponderá, no mínimo, a 40% (quarenta por 
cento) do valor do serviço. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 67. Quando o contrato estabelecer o fornecimento de material para a execução do serviço sem discriminar 
o valor desse material, havendo ou não discriminação desse valor na nota fiscal, fatura ou no recibo, o valor do 
serviço corresponderá, no mínimo, a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto, representando a mão-de-obra, 
por conseguinte, percentual nunca inferior a 20% (vinte por cento) deste valor bruto.”(NR) 
 “Art.81...................................................................................... 
Parágrafo único. No curso do procedimento fiscal, caso encontre algum indício de fraude, o AFPS deverá emitir 
o Auto de Apreensão e Guarda e Devolução de Documentos (AGD), conforme previsto em Título próprio desta 
Instrução Normativa.”(NR) 
 “Art.99...................................................................................... 
II - comunicar o fato à Secretaria da Receita Federal (SRF) ou, sendo o caso, a outro órgão público 
interessado.”(NR) 
 “Art.104...................................................................................... 
§ 1º Ocorrendo a hipótese prevista no caput, os demais campos dos formulários subseqüentes ao primeiro não 
precisam ser preenchidos, à exceção da identificação do sujeito passivo, do número da folha e do número total de 
folhas, devendo todos os formulários ser assinados. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.114...................................................................................... 
II - segurado empregado, se existentes os requisitos previstos na alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, inclusive o médico não-cooperado. 
§ 1º O médico ou qualquer outro profissional da área de saúde que, na condição de cooperado, presta serviços a 
terceiros, pessoa física ou jurídica, ainda que esses serviços sejam executados nas dependências de hospital 
conveniado ou em consultórios próprios e desde que inexistentes os requisitos de que trata o inciso II, será 
considerado contribuinte individual. 
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§ 2º O médico ou qualquer outro profissional da área de saúde, mesmo cooperado, que presta atendimento a 
cliente de estabelecimento hospitalar ou afim que não seja de propriedade da cooperativa ou conveniado, será 
considerado segurado empregado em relação a esse estabelecimento.”(NR) 
 “Art.120...................................................................................... 
II-.............................................................................................. 
b) emitir o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), na forma estabelecida no Título I.”(NR) 
 “Art.121...................................................................................... 
§ 2º Quando a documentação referida no caput estiver à disposição do AFPS no juízo falimentar por onde 
tramitam os autos da falência, concordata ou liqüidação judicial, a emissão do TIAF e do TIAD torna-se 
desnecessária.”(NR) 
 “Art. 123. No caso de falência ou de liquidação de empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a empresa tomadora de serviço é 
solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições durante o período em que o trabalhador esteve 
sob suas ordens até a competência janeiro de 1999. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.126...................................................................................... 
§ 1º Se a auditoria fiscal for iniciada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão de encerramento da 
falência, a NFLD será lavrada em nome do sócio-gerente, diretor ou administrador, seguido do nome da empresa 
e da expressão “Falência encerrada”. 
................................................................................................... 
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente da continuidade do negócio, quando existir empregado 
contratado para a manutenção ou a segurança do patrimônio da massa falida, devendo o AFPS emitir 
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito distintas para o período anterior e posterior à decretação da 
falência.”(NR) 
 “Art.131...................................................................................... 
§ 1º São objeto de restituição, no processo falimentar, as contribuições previdenciárias arrecadadas ou não dos 
segurados empregados, as destinadas ao Serviço Social do Transporte (SEST) e ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SENAT), quando descontadas dos contribuintes individuais transportadores 
rodoviários autônomos, as retidas sobre a comercialização de produtos rurais, sobre os valores de notas fiscais, 
de faturas ou de recibos de prestação de serviços e sobre o patrocínio, o licenciamento de uso de marcas e de 
símbolos, a publicidade, a propaganda e a transmissão de espetáculos desportivos. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.133. Deverão ser lançados em notificação também os débitos relativos a reclamatórias trabalhistas com 
decisões condenatórias ou homologatórias proferidas até 15 de dezembro de 1998, data da edição da Emenda 
Constitucional nº 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.”(NR) 
 “Art. 134. Revogado.” 
 “Art. 140. A partir de 1º de janeiro de 1997, na empresa optante pelo SIMPLES, será verificado o recolhimento 
das contribuições: 
I - descontadas dos segurados empregados; 
II - retidas com base no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991; 
III - decorrentes de subrogação nas obrigações de produtor rural; 
IV - incidentes sobre o patrocínio, o licenciamento de uso de marcas e de símbolos, a publicidade, a propaganda 
e a transmissão de espetáculos desportivos, retidas de associações desportivas que mantêm equipes de futebol 
profissional; 
V - incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra despendida em obra de construção civil executada sob 
responsabilidade dessa empresa optante pelo SIMPLES; 
VI - destinadas ao Serviço Social do Transporte (SEST) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT), descontadas dos contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos.”(NR) 
 “Art. 143. Ocorrendo a exclusão por opção da empresa e não havendo situação impeditiva prevista no art. 9º da 
Lei nº 9.317, de 1996, o crédito será constituído a partir de janeiro do ano calendário subseqüente ao da 
exclusão.”(NR) 
 “Art. 147. No período de 1º de janeiro de 2000 até o dia anterior à vigência desta Instrução Normativa, a 
empresa optante pelo SIMPLES não está sujeita à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota 
fiscal, da fatura ou do recibo emitido, quando prestar serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou 
empreitada, na forma do disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991. 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Art. 153. O pagamento das contribuições para as entidades ou para os fundos, arrecadadas pelo INSS, deve ser 
efetuado juntamente com as contribuições devidas pelo sujeito passivo à Previdência Social, utilizando, na GFIP, 
os códigos específicos do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e as respectivas alíquotas, previstos 
em tabelas publicadas pelo INSS. 
................................................................................................... 
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§ 3º Se, no decorrer do procedimento fiscal ficar constatado o enquadramento incorreto do sujeito passivo, o 
AFPS efetuará o reenquadramento e emitirá Representação Administrativa, conforme disposto em Capítulo 
próprio desta Instrução Normativa, destinada à entidade ou ao fundo que, de acordo com a atividade econômica 
desenvolvida pelo sujeito passivo, é o destinatário correto das contribuições. 
§ 4º O sujeito passivo será notificado do reenquadramento de que trata o § 3º deste artigo, havendo ou não 
lançamento de débito sob o código da entidade ou do fundo reenquadrado, para, querendo, apresentar, no prazo 
de 15 (quinze) dias, defesa contra esse reenquadramento ou esse lançamento, se realizado. 
§ 5º As correções necessárias serão efetuadas pelo INSS após o trânsito em julgado da decisão proferida no 
processo administrativo instaurado em razão do reenquadramento ou do lançamento de que trata o § 4º deste 
artigo. 
§ 6º O sujeito passivo será notificado do reenquadramento por meio da Notificação de Reenquadramento (NR), 
Anexo XXXV, ou da NFLD, se existir lançamento de débito.”(NR) 
 “Art.171 .................................................................................. 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Art.188...................................................................................... 
§ 3º A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens ou direitos do sujeito passivo, 
adquiridos a qualquer título, ou daqueles que estejam ou tenham estado nas funções mencionadas no § 2º deste 
artigo. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.192...................................................................................... 
Parágrafo único. Cessada a eficácia da MCF, conforme os incisos I e II deste artigo, a Procuradoria do INSS não 
poderá repetir o pedido pelo mesmo fundamento.”(NR) 
 “Art. 195. Por solicitação formal da Procuradoria do INSS, o Serviço ou a Seção de Fiscalização providenciará 
diligências junto ao sujeito passivo, com o objetivo de compor dossiê administrativo contendo as informações e 
os documentos solicitados. 
I - revogado; 
II - revogado; 
III - revogado; 
IV - revogado; 
V - revogado.”(NR) 
 “Art.200...................................................................................... 
§ 1º A previsão do caput deste artigo refere-se somente à parcela in natura fornecida pela empresa inscrita aos 
trabalhadores cujo vínculo de contratação ocorra diretamente com ela. 
§ 2º É vedado o pagamento em pecúnia do salário utilidade/alimentação.”(NR) 
 “Art. 211. O AFPS formalizará Representação Administrativa (RA), que será entregue ao Serviço ou à Seção de 
Fiscalização, quando, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento, dentre outros casos, 
da ocorrência: 
................................................................................................... 
III - em tese, de não-observância dos critérios e das exigências contidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, ou nas normas regulamentares que tratam de regime próprio de Previdência Social, a ser encaminhada à 
Secretaria de Previdência Social; 
................................................................................................... 
VIII - em tese, de infração a princípio ou à norma ética ou de imperícia praticada por qualquer pessoa no 
exercício de trabalho, ofício ou profissão regulamentada, a ser encaminhada ao respectivo conselho de categoria 
ou de classe; 
................................................................................................... 
XVII - em tese, de não-observância de qualquer um dos requisitos para a constituição de sociedade cooperativa, 
contidos nos incisos I a XI do art. 115, ou da exigência prevista no § 2º do art. 110, a ser encaminhada à entidade 
competente de que trata o art. 111 ou o art. 112; 
XVIII - de contratação, pela empresa, de menor com idade inferior aos limites previstos no art. 290, a ser 
encaminhada ao MTE; 
XIX - de descumprimento das obrigações previdenciárias atribuídas aos operadores portuários, a ser 
encaminhada à administração do porto organizado para fins do disposto no Capítulo VII da Lei nº 8.630, de 25 
de fevereiro de 1993, conforme previsto no art. 275. 
................................................................................................... 
§ 6º O servidor do INSS formalizará RA quando, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver 
conhecimento da ocorrência, em tese, de quaisquer das hipóteses ou dos fatos previstos nos incisos I, II e IV a 
XIX deste artigo. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 215. Em face dos termos do art. 66 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, o AFPS formalizará 
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) quando, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver 
conhecimento da ocorrência, em tese, de: 
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.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 225. A refiscalização é a realização de novo procedimento fiscal que compreenda período e sujeito passivo 
anteriormente fiscalizados e será executada, a critério da autoridade fiscalizadora, quando: 
I - ocorrerem divergências não-justificadas pelos auditores fiscais que atuaram nas fiscalizações anteriores, com 
base em instrumentos internos e externos disponíveis, entre os valores levantados nessas fiscalizações anteriores 
e os respectivos valores obtidos por meio dos planejamentos efetuados; 
II - houver imprecisão técnica ou legal em relação ao crédito constituído; 
III - houver comprovação de que nos lançamentos anteriores ocorreram fraudes ou faltas funcionais dos 
auditores fiscais que os efetuaram ou os revisaram, ou omissão, por esses auditores, de atos ou de formalidades 
essenciais; 
IV - houver decisão administrativa anulando ou reduzindo crédito constituído sem a devida homologação 
superior; 
V - houver conhecimento de novo fato ocorrido em período fiscalizado ou de novo procedimento de auditoria; 
VI - houver solicitação fundamentada de órgãos internos ou externos; 
VII - houver denúncia fundamentada de órgãos internos ou externos ou de pessoas jurídicas ou físicas; 
VIII - ocorrerem outras hipóteses previstas na legislação tributária. 
§ 1º Não será considerado refiscalização o procedimento fiscal que envolver fatos geradores não-examinados 
anteriormente, em razão de não terem sido objetos de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), ou que envolver 
documentos não-apresentados, estando essa não-apresentação comprovada por Auto de Infração. 
§ 2º Será considerado refiscalização o novo procedimento fiscal que envolver período sobre o qual houve 
auditoria fiscal, definida como total, na qual não foi relatado pelo AFPS que determinados documentos ou fatos 
geradores não foram verificados.”(NR) 
 “Art. 227. Compete à Coordenação-Geral de Fiscalização determinar, decidir e analisar, a qualquer tempo, a 
refiscalização. 
Parágrafo único. A Divisão ou o Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva circunscricionante do sujeito 
passivo poderá determinar a refiscalização, mediante despacho fundamentado, o qual será, antes do início dessa 
refiscalização, encaminhado à Coordenação-Geral de Fiscalização para ciência.”(NR) 
 “Art. 227-A. Relatório fiscal de conclusão dos trabalhos da refiscalização deverá ser emitido e encaminhado 
pelo Serviço ou Seção de Fiscalização da Gerência Executiva circunscricionante do sujeito passivo à 
Coordenação-Geral de Fiscalização.” 
 “Art. 228. O AFPS que fiscalizou o período ou os períodos objetos da refiscalização será cientificado, pela 
Divisão ou Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva circunscricionante do sujeito passivo, da 
determinação dessa refiscalização, devendo a ele ser fornecida cópia do relatório fiscal previsto no art. 227-A. 
§ 1º Revogado. 
§ 2º No caso do AFPS estar lotado em outra Gerência Executiva, a cópia do relatório fiscal será enviada à 
Divisão ou ao Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva de sua lotação, para conhecimento dessa Divisão 
ou desse Serviço e para repasse a esse AFPS.”(NR) 
 “Art. 229-A. O Serviço ou a Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva circunscricionante 
do sujeito passivo refiscalizado julgará o respectivo crédito constituído e apresentará contra-razões a recurso 
porventura interposto. 
§1º A critério da Coordenação-Geral de Cobrança, o julgamento e a apresentação de que trata o caput poderão 
ser realizados por AFPS lotado em Gerência Executiva diversa da circunscricionante do sujeito passivo. 
§2º A decisão administrativa que extinguir ou que reduzir crédito constituído em refiscalização deverá ser 
submetida à homologação da Coordenação-Geral de Cobrança.” 
 “Art. 232. A empresa que tiver, de modo permanente, trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, além da contribuição de que trata 
o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, está sujeita ao pagamento da contribuição adicional prevista no § 
6º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, instituída pela Lei nº 9.732, de 1998. 
................................................................................................... 
§ 5° Trabalho permanente é considerado aquele em que o segurado, no exercício de todas as suas funções, está 
efetivamente exposto a agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou à associação desses agentes.”(NR) 
 “Art.233............................................................................... 
III - na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) identificada em GFIP; 
.................................................................................... 
VII - na caracterização efetuada por médico perito do INSS da ocorrência de agravos à saúde (incidência ou 
prevalência) relacionáveis aos riscos químicos, físicos ou biológicos ou às associações desses agentes, 
estatisticamente maiores que o esperado (probabilidade devida ao acaso de 5%) para a população do 
estabelecimento ou da comunidade não-exposta, desconsiderando a atenuação atribuível ao Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), quando couber, ainda que os documentos pertinentes afirmem o contrário.”(NR) 
 “Art.234.................................................................................... 
§ 2º Todos os documentos previstos neste artigo deverão ser exigidos, independentemente da presunção de que 
trata o art. 233, quando o sujeito passivo for entidade ou órgão da Administração direta, autarquia, fundação 
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pública, empresa optante pelo SIMPLES, entidade beneficente de assistência social com isenção de 
contribuições previdenciárias ou estiver sujeito à contribuição substitutiva de folha de pagamento e houver 
quantidades significativas de ocorrências e movimentações em GFIP, relacionadas a benefícios acidentários e 
aposentadorias especiais. 
................................................................................................... 
§4º........................................................................................... 
III - identificar as condições ambientais de trabalho por setor ou por processo produtivo, por estabelecimento ou 
obra de construção civil; 
................................................................................................... 
§ 9º A CAT é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença 
ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o afastamento do trabalho, conforme previsto nos artigos 
19 a 23 da Lei nº 8.213, de 1991, e nas NR-7 e NR-15, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE, 
sendo seu registro fundamental para a geração de análises estatísticas que avaliam o grau de acidentabilidade 
existente nas empresas e para a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis. 
§ 10 Os documentos previstos neste artigo não serão exigidos, mesmo que seja constatada a presunção de que 
trata o art. 233, quando o sujeito passivo for entidade ou órgão da Administração direta, autarquia ou fundação 
pública que não possua trabalhadores vinculados ao RGPS. 
§ 11 As entidades e órgãos da Administração direta, as autarquias e as fundações públicas, inclusive os órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, que não possuam trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) estão desobrigados da apresentação dos documentos previstos nos incisos V a VIII deste artigo, 
nos termos do item 1.1 da NR-01, do MTE.”(NR) 
 “Art.235.................................................................................... 
§2º.............................................................................................. 
I - exigir, por prestadora, os documentos previstos nos incisos I e IV a VIII do art. 234; 
II - emitir Subsídio Fiscal (SF), conforme previsto em Capítulo próprio desta Instrução Normativa, acompanhado 
das lavraturas fiscais formalizadas no procedimento fiscal e dos documentos previstos nos incisos I e IV a VIII 
do art. 234; 
III - verificar a elisão da responsabilidade solidária em relação às prestadoras de serviço por empreitada total, por 
força do inciso VI do art. 30 da Lei n.º 8.212, de 1991, a partir dos documentos previstos no inciso VI do § 2º do 
art. 34 da Instrução Normativa INSS/DC nº 69, de 10 de maio de 2002, desde que esses documentos estejam de 
acordo com as formalidades legais e sejam compatíveis entre si.”(NR) 
 “Art.236.................................................................................... 
§ 2º A empresa que não apresentar LTCAT ou apresentá-lo com dados divergentes ou desatualizados em relação 
às condições ambientais existentes ou que emitir PPP em desacordo com o LTCAT estará sujeita à autuação, nos 
termos do § 2º do art. 33 da Lei nº 8.212, de 1991, e do § 3º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, respectivamente. 
§ 3º O LTCAT deverá observar as formalidades extrínsecas e intrínsecas previstas na Instrução Normativa 
INSS/DC nº 078, de 16 de julho de 2002, e nos demais expedientes pertinentes do MPAS, do MTE ou do INSS, 
sob pena de autuação, nos termos do § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, combinado com o § 7º do art. 68 do 
RPS.”(NR) 
 “Art. 238. A empresa que não registrar junto ao INSS, mediante CAT, o acidente de trabalho ocorrido com 
segurado a seu serviço até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência ou, em caso de morte, de imediato, junto 
à autoridade competente está sujeita à autuação, com base no art. 22 da Lei nº 8.213, de 1991. 
§ 1º O disposto no caput também se aplica à empresa que não registrar a ocorrência ou o agravamento de 
doenças ocupacionais nos termos da alínea “a” do item 7.4.8 da NR-07 e do Anexo 13-A da NR-15, ambas 
aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE, com fundamento legal nos artigos 19 e 22 da Lei nº 8.213, 
de 1991. 
§2º ............................................................................................ 
I - a constatação de acidente de trabalho em que o respectivo código não tenha sido informado no campo 
"movimentações" da GFIP ou para o qual a CAT não tenha sido registrada; 
II - o preenchimento no campo "movimentações" da GFIP com o código “O1” [afastamento temporário por 
motivo de acidente de trabalho por período superior a 15 (quinze) dias], com o código “O2” [novo afastamento 
temporário em decorrência do mesmo acidente de trabalho] ou com o código “S” [falecimento, quando for por 
acidente de trabalho], sem que a CAT tenha sido registrada; 
III - o não-registro da CAT pela própria empresa ou o seu registro fora do prazo legal, salvo denúncia 
espontânea; 
IV - a ocorrência ou o agravamento de doenças ocupacionais, hipóteses que poderão ser verificadas, entre outros 
meios, por exame do Livro de Inspeção do Trabalho, dos Autos de Infração, das notificações e do relatório anual 
de exames alterados emitido pelo médico coordenador do PCMSO, nos termos da NR-07, aprovada pela Portaria 
nº 3.214, de 1978, do MTE, ou por quaisquer outros expedientes emitidos pela Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT), sem que a CAT tenha sido registrada.”(NR) 
 “Art. 239. Em procedimento fiscal que se constatar a falta do PPP, LTCAT, PPRA, PGR, PCMAT e do 
PCMSO, a incompatibilidade entre esses documentos ou a incoerência desses com outras evidências 
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relacionadas às condições ambientais do sujeito passivo, nos termos das NR-7, NR-9, NR-15, NR-18 e NR-22, 
aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 1978, do MTE, o AFPS fará, sem prejuízo da autuação, o lançamento 
arbitrado da contribuição adicional pela alíquota de 6 (seis), 9 (nove) ou de 12% (doze por cento), incidentes 
sobre a remuneração dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos, com fundamento legal previsto no 
§ 3º do art. 33 da Lei nº 8.212, de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, cabendo à empresa o ônus da prova 
em contrário. 
§ 1º Na impossibilidade de se identificar os trabalhadores submetidos, em tese, aos agentes nocivos, o 
lançamento será arbitrado por: 
................................................................................................... 
§3º........................................................................................... 
II - parecer conclusivo do médico perito do INSS, em que haja a caracterização de atividade do segurado como 
sujeita à aposentadoria especial, nos termos do inciso VII do art. 233. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.247.................................................................................... 
§ 2º Em se tratando de notas fiscais relativas à comercialização de produtos rurais serão exigidas, no mínimo, 3 
(três) competências por ano base, ainda que não-seqüenciais, dispensada a apresentação da totalidade das notas 
fiscais.”(NR) 
 “Art.248.................................................................................... 
IV - falta de destaque, pela empresa contratada, da retenção em nota fiscal, fatura ou recibo, emitidos em 
decorrência da prestação de serviços sujeita à retenção, a partir da competência fevereiro de 1999, 
independentemente da existência de lançamento de débito em nome dessa empresa contratada, de declaração do 
valor devido em GFIP ou do recolhimento das contribuições devidas; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.255.................................................................................... 
§ 5º Revogado.”(NR) 
 “Art. 256. O TAB tem como finalidade evidenciar a situação flagrante do patrimônio do sujeito passivo, quando 
do lançamento do crédito até a inscrição do débito em dívida ativa, e identificar os bens e direitos selecionados e 
suficientes para garantir a dívida.”(NR) 
 “Art. 258. Não serão arrolados bens ou direitos de órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das autarquias, das fundações e das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das 
missões diplomáticas, das repartições consulares de carreira estrangeira e dos organismos oficiais 
internacionais.”(NR) 
 “Art. 261. Compete privativamente ao AFPS a lavratura do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (TAB). 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Art. 267. A Divisão ou o Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva encaminhará o TAB para registro, 
conforme Anexo XXXI, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que for emitido: 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 268. Extinto o crédito ou efetivada a penhora suficiente, na forma da Lei de Execução Fiscal, o INSS 
oficiará o fato ao registro imobiliário, cartório, órgão ou entidade competente de registro e controle, conforme 
Anexo XXXII, em que o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos tenha sido registrado.”(NR) 
 “Art.269...................................................................................... 
Parágrafo único. Para atendimento das hipóteses a que se referem os incisos I e II, utilizar-se-á o Anexo 
XXXIII.”(NR) 
 “Art. 275. Na falta do cumprimento das obrigações previdenciárias atribuídas aos operadores portuários, o 
AFPS formalizará, observado o disposto em Capítulo próprio desta Instrução Normativa, Representação 
Administrativa (RA) à administração do porto organizado para fins do disposto no Capítulo VII da Lei nº 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo, se for o caso, da lavratura de Auto de Infração e de lançamento de 
crédito.”(NR) 
 “Art. 277. O OGMO elaborará folha de pagamento nos termos dos parágrafos 10 e 11 do art. 225 do RPS, cuja 
cópia será encaminhada ao operador portuário.”(NR) 
 “Art. 284. Na auditoria fiscal realizada em sindicatos de trabalhadores avulsos não-portuários, além dos 
documentos habitualmente requisitados relativos aos dirigentes sindicais e empregados administrativos, deverão 
ser solicitados os seguintes: 
................................................................................................... 
IV - revogado; 
V - revogado.”(NR) 
 “Art.285.................................................................................... 
IV - comprovantes de recolhimento das contribuições incidentes sobre o montante de mão-de-obra, as férias e o 
décimo- terceiro; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.287.................................................................................... 
I-............................................................................................... 
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a) esteja regularmente matriculado e freqüentando, efetivamente, curso de educação superior, de ensino médio, 
de educação profissional de nível médio ou superior ou de educação especial; 
................................................................................................... 
§ 1º Entende-se como sujeito à formação profissional metódica de ofício ou ocupação o menor matriculado em 
curso de Serviço Nacional de Aprendizagem. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Seção III 
Da Caracterização do Menor como Segurado Empregado”(NR) 
 “Art. 291. Os menores que, sob a denominação de menor assistido, guardas-mirins, trabalhadores mirins ou 
qualquer outra, prestarem serviços, mesmo não se enquadrando nas definições e nos requisitos previstos neste 
Capítulo, serão caracterizados como segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados, 
se presentes os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991. 
§ 1º A empresa que contratar menor com idade inferior aos limites previstos no art. 290 estará sujeita às 
obrigações principais e acessórias relacionadas à remuneração desse menor, previstas na legislação 
previdenciária, não representando essas obrigações reconhecimento de filiação à Previdência Social. 
§ 2º. O AFPS formalizará Representação Administrativa (RA) para o MTE, caso tenha conhecimento da 
ocorrência da situação prevista no § 1º deste artigo.”(NR) 
 “Art. 292. Presentes os requisitos de que trata o art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, o menor será considerado 
segurado empregado do sujeito passivo que efetivamente utiliza a sua mão-de-obra e não da entidade que apenas 
o agrega.”(NR) 
 “Art. 296. O crédito da Previdência Social, no âmbito do INSS, é constituído por meio de lançamento 
decorrente de notificação de débito, de auto de infração e de confissão de débito, inclusive daquele débito não-
recolhido cujo fato gerador tenha sido declarado no documento de que trata o inciso IV do art. 32 da Lei nº 
8.212, de 1991 (GFIP). 
§ 1º O Lançamento de Débito Confessado (LDC), o Lançamento de Débito Confessado em GFIP (LDCG), a 
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), o Auto de Infração (AI), todos de emissão privativa do 
AFPS, no exercício de suas funções, são documentos de constituição do crédito previdenciário. 
.................................................................................... 
§ 4º Para os fins previstos no § 1º do art. 37 da Lei nº 8.212, de 1991, cópia do documento de constituição do 
crédito previdenciário e anexos deverá ser remetida a todos os responsáveis solidários identificados no 
procedimento fiscal pelo pagamento desse crédito.”(NR) 
 “Art. 297. O Lançamento do Débito Confessado (LDC) é o documento constitutivo do crédito relativo às 
contribuições devidas à Previdência Social e de outras importâncias arrecadadas pelo INSS, em virtude de 
confissão de débitos verificados pelo sujeito passivo ou pelo AFPS, podendo abranger débitos declarados ou não 
em GFIP ou em GRFP. 
§ 1º O LDC servirá para a inscrição do débito em dívida ativa do INSS, no todo ou em parte, caso não seja 
quitado ou parcelado no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da lei, sendo a multa prevista no inciso III do art. 35 
da Lei n.º 8.212, de 1991, cobrada em grau máximo. 
§ 2º O LDC será emitido por AFPS quando o sujeito passivo: 
................................................................................................... 
III - revogado. 
§ 3º Revogado. 
I - revogado; 
II - revogado; 
III - revogado; 
IV - revogado; 
V - revogado.”(NR) 
 “Seção II 
Do Lançamento de Débitos Confessados de Valores não-Declarados em GFIP. Revogada” 
 “Art. 298. Revogado. 
Parágrafo único. Revogado.” 
 “Seção III 
Do Lançamento de Débito Confessado em GFIP (LDCG)”(NR) 
 “Art. 299. Não havendo correspondência entre os valores declarados em GFIP e os valores recolhidos em Guia 
da Previdência Social, será lançado o débito declarado e não-recolhido, mediante documento denominado 
Lançamento de Débito Confessado em GFIP (LDCG), Anexo XXXVII, ficando facultada a lavratura de LDC ou 
de NFLD. 
§ 1° O LDCG será emitido automaticamente pelos sistemas informatizados do INSS, sendo facultada a prévia 
intimação do sujeito passivo. 
§ 2° O LDCG será emitido pelo AFPS quando, no exercício de suas funções, constatar a existência de débito 
declarado em GFIP e não-recolhido, para o qual não tenha sido expedido a intimação pelo sistema 
informatizado. 
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§ 3° O LDCG poderá, a critério da administração tributária previdenciária, ser emitido a qualquer tempo no 
âmbito do INSS. 
§ 4° A assinatura do representante legal ou do mandatário do sujeito passivo no LDCG é dispensada, uma vez 
que se trata de lançamento de valores confessados em GFIP. 
§ 5° O sujeito passivo será cientificado do LDCG na forma prevista no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 1972. 
§ 6º A intimação de que trata o § 1° deste artigo objetiva comunicar ao sujeito passivo a existência de 
divergência entre os valores declarados e os recolhidos, dando-lhe prazo para regularização. 
§ 7º A intimação de que trata o § 1º deste artigo, quando emitida, será encaminhada ao sujeito passivo por via 
postal, com ou sem Aviso de Recebimento, ou por meio eletrônico, devendo esse sujeito passivo manter seus 
dados atualizados no cadastro do INSS. 
§ 8º As informações necessárias à regularização das divergências apuradas poderão ser obtidas nas Agências da 
Previdência Social ou nas Unidades Avançadas de Atendimento da circunscrição do sujeito passivo ou em outro 
local pré-estabelecido na intimação. 
§ 9° O LDCG será emitido caso as divergências contidas na intimação de que trata o § 1º deste artigo não sejam 
regularizadas no prazo previsto. 
§ 10 O LDCG será inscrito em dívida ativa do INSS, no todo ou em parte, caso não seja quitado ou parcelado no 
prazo de 30 (trinta) dias, na forma da lei, sendo a multa prevista no inciso III do art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, 
cobrada em grau máximo.”(NR) 
 “Art.301................................................................................... 
§ 2º Revogado.”(NR) 
 “Art. 304. O Auto de Infração, no procedimento realizado em órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, deverá ser lavrado na pessoa do 
respectivo dirigente, precedido da emissão de MPF-Ex, em relação ao período em que exerceu a gestão. 
..........................................................................................”(NR) 
 “Art.314................................................................................... 
II - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de 1999; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.316................................................................................... 
II - a partir de 1/10 (um dez avos) do valor máximo, para as infrações previstas no inciso II do art. 283 do RPS; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.326 ..................................................................................... 
§ 1º Todos os responsáveis solidários pelo pagamento do débito previdenciário deverão ser qualificadas como tal 
no respectivo relatório fiscal. 
§ 2º Para comprovação da responsabilidade de que trata o § 1º deste artigo, o AFPS deverá, se possível 
exaustivamente, demonstrar, cumulativamente, no relatório fiscal que: 
I - o sócio exerceu a gerência na época da ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária; 
II - a obrigação previdenciária decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou com infração de lei, de 
contrato social ou de estatuto.”(NR) 
 “Art. 329. Compete à Diretoria de Arrecadação, de acordo com o seu plano de ação anual, nos termos do 
Decreto nº 3.969, de 2001, definir a composição de regiões fiscais e segmentar as ações em áreas de interesse. 
Parágrafo único. A Diretoria de Arrecadação poderá instituir grupos de trabalho no âmbito das regiões fiscais ou 
das Gerências Executivas, para descentralização de suas funções, padronização e difusão de suas diretrizes e 
normas.”(NR) 
Art. 8º A Instrução Normativa INSS/DC n° 071, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 “Art.4º.................................................................................. 
IV-.............................................................................................. 
d) o ministro de confissão religiosa ou o membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; 
................................................................................................ 
u) a pessoa física contratada para prestação de serviços em campanhas eleitorais por partido político ou por 
candidato a cargo eletivo, em razão do disposto no art. 100 da Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997; 
v) o presidiário, em regime de confinamento, que exerce atividade remunerada com intermediação do presídio. 
................................................................................................. 
§4º........................................................................................ 
VIII - o incorporador de que trata o art. 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964; 
..........................................................................................”(NR) 
 “Art.5º..................................................................................... 
a) revogado; 
II - a dona-de-casa; 
III - o síndico de condomínio, quando não remunerado; 
IV - o estudante; 
V - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior; 
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VI - aquele que deixou de ser segurado obrigatório do RGPS; 
VII - o membro do conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, de 1990, quando não remunerado e 
desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social; 
VIII - o bolsista ou o estagiário que presta serviços à empresa de acordo com a Lei nº 6.494, de 1977; 
IX - o bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa ou a curso de especialização, de pós-graduação, de 
mestrado ou de doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de 
Previdência Social; 
X - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência 
social; 
XI - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual 
o Brasil mantenha acordo internacional.”(NR) 
 “Art.13..................................................................................... 
§1º....................................................................................... 
I - contrato social, alteração contratual ou ata de assembléia, devidamente registrados no órgão competente; 
II - requerimento de alteração de estabelecimento centralizador, especificamente em relação ao disposto no 
inciso III do caput deste artigo; 
..........................................................................................”(NR) 
 “Art. 14 Revogado.” 
 “Art.15..................................................................................... 
V - de oficio. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 31. Ocorrendo matrícula indevida, deverá ser providenciada a sua exclusão, mediante requerimento do 
interessado justificando o motivo e com apresentação de documentação que comprove suas alegações, se for o 
caso.”(NR) 
 “Art. 33. O encerramento de atividade de pessoa jurídica e equiparados a empresa poderá ser requerido pela 
internet ou na APS ou UAA e será efetivado após os procedimentos relativos a confirmação dos dados cadastrais 
da regularidade de sua situação. 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Subseção VIII 
Das Senhas Eletrônicas”(NR) 
 “Art. 38. A senha deverá ser requerida junto às Agências da Previdência Social (APS) ou às Unidades 
Avançadas de Atendimento (UAA) ou por meio eletrônico.” (NR) 
 “Art.39................................................................................ 
§ 1º A senha de que trata o caput abrangerá todos os estabelecimentos da empresa. 
................................................................................................. 
§ 3º Revogado. 
a) revogado; 
b)revogado;  
c) revogado. 
§ 4º Revogado.”(NR) 
 “Art.40................................................................................. 
Parágrafo único. Revogado: 
I - revogado; 
II - revogado.”(NR) 
 “Art. 42. Revogado.” 
 “Art. 43. O contribuinte individual e o segurado facultativo cadastrados na Previdência Social, receberão um 
comprovante constando o número identificador e informações sobre seus direitos e obrigações, bem como 
informações sobre o cadastramento de senha para auto atendimento.”(NR) 
 “Art.46 ..................................................................................... 
VII - da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional são aquelas que incidem sobre a 
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe, desde que constituída regularmente como 
sociedade comercial ou que tenha sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, 
nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 17 de junho de 2002; 
VIII - da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional são aquelas que incidem sobre a 
receita bruta decorrente de contrato de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, desde que constituída regularmente como sociedade 
comercial ou que tenha sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos 
termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002; 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.47..................................................................................... 
V-............................................................................................... 
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c) a receita auferida em decorrência de realização de espetáculo desportivo, em território nacional, quando a 
empresa for associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional e que seja constituída 
regularmente como sociedade comercial ou que tenha sociedade comercial contratada para administrar suas 
atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 
2002; 
d) a receita auferida em decorrência de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de patrocínio, de 
publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos, quando a empresa for associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional e que seja constituída regularmente como sociedade 
comercial ou que tenha sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos 
termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002; 
......................................................................................”(NR) 
 “Art.49 ..................................................................................... 
V-............................................................................................... 
g) da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando for associação desportiva que mantenha 
equipe de futebol profissional e que seja constituída regularmente como sociedade comercial ou que tenha 
sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 
1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002; 
h) em que receber pagamento a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, quando for associação desportiva que mantenha equipe de 
futebol profissional e que seja constituída regularmente como sociedade comercial ou que tenha sociedade 
comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na 
redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002. 
........................................................................................”(NR) 
 “Art.53.............................................................................. 
Parágrafo único. O segurado especial, além da contribuição de que trata o caput, poderá, na condição de 
contribuinte individual, contribuir na forma do art. 61.”(NR) 
 “Art.55..................................................................................... 
VI - a receita bruta decorrente de espetáculo desportivo de que participe, em todo o território nacional em 
qualquer modalidade desportiva, tratando-se de associação desportiva que mantenha equipe de futebol 
profissional e que seja constituída regularmente como sociedade comercial ou que tenha sociedade comercial 
contratada para administrar suas atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada 
pela Medida Provisória nº 39, de 2002; 
VII - a receita bruta decorrente de contrato de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivo, tratando-se de associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional e que seja constituída regularmente como sociedade comercial ou que 
tenha sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, 
de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002; 
........................................................................................”(NR) 
 “Art.56................................................................................. 
XXV - somente da empresa, em razão do disposto na Lei nº 10.170, de 29 de dezembro de 2000, o valor 
dispendido por entidade religiosa ou instituição de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, 
membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso 
ou para sua subsistência, desde que fornecido em condições que independam da natureza e da quantidade do 
trabalho executado.”(NR) 
 “Art.58.............................................................................. 
VI - durante a transitoriedade e após a extinção dela, as contribuições em atraso a partir de abril de 1995, 
segundo a legislação de regência, devem ser calculadas com base no valor do salário-de-contribuição que serviu 
de base para o último recolhimento efetuado antes do período do débito. 
.......................................................................................” (NR) 
 “Art.62............................................................................... 
§ 7º A contribuição recolhida não poderá ser objeto de pedido de restituição ou de compensação, caso o 
contribuinte não tenha exercido, em época própria, a faculdade de deduzi-la. 
§ 8º A dedução que não foi efetuada em razão do não-recolhimento da contribuição relativa à competência 
correspondente à prestação do serviço poderá ser feita por ocasião do recolhimento em atraso, incidindo 
normalmente os acréscimos legais sobre o valor a recolher.”(NR) 
 “Art.68..................................................................................... 
I - pelo recolhimento das contribuições a seu cargo, previstas no art. 63; 
II - pela arrecadação, mediante desconto da remuneração, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados 
empregado e trabalhador avulso a seu serviço; 
III - pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física e 
do segurado especial incidente sobre a comercialização de sua produção, quando adquirirem ou receberem em 
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consignação o produto rural, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o 
produtor ou com intermediário pessoa física; 
IV - pela retenção e pelo recolhimento em nome da empresa contratada, de 11% (onze por cento) sobre o valor 
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra 
ou empreitada, conforme disposto no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 
3.048, de 6 de maio de 1999; 
V - quando for promotora de espetáculo desportivo, pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da 
contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que é constituída 
regularmente como sociedade comercial ou que tem sociedade comercial contratada para administrar suas 
atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 
2002; 
VI - pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição decorrente do repasse de recursos 
à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que é constituída regularmente como 
sociedade comercial ou que tem sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, 
nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002, a título de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos.”(NR) 
 “Art. 74. Comprovado o exercício de atividade remunerada, em períodos anteriores ou posteriores à inscrição, 
com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento 
das correspondentes contribuições, assim calculadas: 
..........................................................................................”(NR) 
 “Art.85.............................................................................. 
§ 3º No início ou no término da licença-maternidade, o desconto referente à contribuição da segurada empregada 
será feito pela empresa relativamente aos dias trabalhados, mediante a aplicação da alíquota que corresponde à 
remuneração mensal integral da segurada, respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art.99............................................................................... 
§ 2º As normas e os procedimentos específicos para a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço em obra de construção civil estão previstas na Instrução 
Normativa INSS/DC nº 69, de 10 de maio de 2002. 
............................................................................................... 
§ 5º A nota fiscal, a fatura ou o recibo de prestação de serviços emitido a título de adiantamento estará sujeito à 
retenção.”(NR) 
 “Art.105. .................................................................................. 
IV - ao fornecimento de vale-transporte em conformidade com a legislação própria.”(NR) 
 “Art.111................................................................................... 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Art. 113. A empresa prestadora dos serviços deverá elaborar GFIP distintas, por obra de construção civil ou por 
estabelecimento da empresa tomadora de serviços, utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, 
conforme normas previstas no Manual de Orientação da GFIP, aprovado pela Resolução/INSS nº 063, de 17 de 
setembro de 2001.”(NR) 
 “Art. 113-A. A empresa prestadora de serviços fica dispensada de elaborar folha de pagamento e Guias de 
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para 
cada estabelecimento ou obra da empresa tomadora de serviços, quando, comprovadamente, utilizar os mesmos 
segurados para atender a várias empresas tomadoras de serviços, alternadamente, no mesmo período, 
inviabilizando a individualização da remuneração desses segurados em relação a cada empresa tomadora.”(NR) 
 “Art. 116. Na hipótese de a empresa contratada emitir duas notas fiscais, duas faturas ou dois recibos, relativos 
ao mesmo serviço, inclusive àqueles prestados por empresa de trabalho temporário, uma emissão contendo o 
valor correspondente à taxa de administração ou ao agenciamento e a outra o valor correspondente à 
remuneração dos trabalhadores utilizados na prestação do serviço, a retenção incidirá sobre cada uma dessas 
notas, faturas ou recibos, que deverão conter a referência ao contrato.”(NR) 
 “Art.119. ................................................................................... 
VII - revogado; 
................................................................................................ 
§ 1º As disposições da retenção aplicáveis à construção civil estão disciplinadas na Instrução Normativa 
INSS/DC nº 069, de 2002. 
§ 2º Revogado.”(NR) 
 “Art. 123. É exaustiva a relação dos serviços mencionados nos artigos 102 e 103.”(NR) 
 “Art.134................................................................................ 
III - pelos contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos, descontadas dos valores dos fretes 
prestados, e destinadas ao SEST e SENAT; 
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IV - pela associação desportiva constituída regularmente como sociedade comercial ou que tenha sociedade 
comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, na 
redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002, incidente sobre a receita bruta decorrente de contrato de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos.”(NR) 
 “Art. 136. A obra de construção civil destinada a uso próprio, executada por empresa optante pelo SIMPLES, é 
considerada estabelecimento não abrangido pela substituição tributária, ficando a responsável pela obra sujeita 
ao pagamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa e das destinadas a outras entidades ou 
fundos, em documentos de arrecadação identificados com a matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS 
(CEI). 
Parágrafo único. Revogado.”(NR) 
 “Art.153. ............................................................................................................... 
Parágrafo único. Havendo discriminação dos valores dos serviços, a contribuição incidirá sobre o total do valor 
dos serviços contido na nota fiscal, na fatura ou no recibo.”(NR) 
 “Art.159...................... ............................................................ 
IV - elaborar folha de pagamento e emitir e entregar GFIP.”(NR) 
 “Art. 194. Considera-se clube de futebol profissional toda associação desportiva que mantenha equipe de futebol 
profissional, que esteja regularmente constituída como sociedade comercial ou que tenha sociedade comercial 
contratada para administrar suas atividades profissionais, que seja filiada à federação de futebol do respectivo 
Estado, ainda que mantenha outras modalidades desportivas, e que seja organizada na forma da Lei nº 9.615, de 
1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 2002.”(NR) 
 “Art. 195. Entidade promotora é a federação, a confederação ou a liga de futebol que realiza o espetáculo 
desportivo.”(NR) 
 “Art. 197. A contribuição empresarial, destinada à Previdência Social, a cargo da associação desportiva que 
mantém equipe de futebol profissional e que está regularmente constituída como sociedade comercial ou que tem 
sociedade comercial contratada para administrar suas atividades profissionais, em substituição às contribuições 
previstas nos incisos I e II do art. 63, corresponde a 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente: 
.............................................................................................................................. 
§ 1º Considera-se receita bruta: 
I - a receita auferida, a qualquer título, nos espetáculos desportivos de qualquer modalidade, devendo constar em 
boletins financeiros emitidos pelas federações, confederações ou ligas, não sendo admitida qualquer dedução, 
compreendendo toda e qualquer receita auferida no espetáculo, tal como a venda de ingressos, recebimento de 
doações, sorteios, bingos, shows; 
II - o valor recebido, a qualquer título, que possa caracterizar qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso 
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. 
§ 2º A associação desportiva que mantem equipe de futebol profissional e que não está constituída regularmente 
como sociedade comercial ou que não tem sociedade comercial contratada para administrar suas atividades 
profissionais, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.615, de 1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 39, de 
2002, está sujeita às contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, e às demais 
para o custeio da Previdência Social, bem como está impedida de optar pelo SIMPLES, ainda que presentes os 
requisitos da Lei nº 9.317, de 1996.”(NR) 
 “Art.198 .................................................................................. 
I - 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), destinada a outras entidades ou a outros fundos, sendo 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) para o Salário Educação, 0,2% (zero vírgula dois por cento) para o INCRA, 1,5% (um 
vírgula cinco por cento) para o SESC e 0,3% (zero vírgula três por cento) para o SEBRAE, incidentes sobre a 
remuneração dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço; 
.....................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 199. A associação desportiva que mantém clube de futebol profissional também será obrigada a: 
........................................................................................................................... 
IV - arrecadar, mediante desconto, a contribuição incidente sobre o valor do frete devida pelo contribuinte 
individual transportador rodoviário autônomo, destinada ao SEST e SENAT.”(NR) 
 “Art. 201. ................................................................................................................ 
I - da entidade promotora do espetáculo, no caso do inciso I do caput do art. 197. 
II - da empresa ou entidade patrocinadora que enviar recursos para a associação desportiva que mantém equipe 
de futebol profissional, no caso do inciso II do caput do art. 197. 
III - da entidade promotora do espetáculo (federação, confederação ou liga), em relação às contribuições 
decorrentes da contratação de contribuintes individuais, prestadores de serviços na realização do evento 
desportivo, nestes considerados: 
.......................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 215. ........................................................................................................... 
I - as instituições financeiras; 
II - as empresas de serviços aéreos; 
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III - as sociedades em conta de participação.”(NR) 
 “Art. 220. ........................................................................................................... 
V - valor total das contribuições a serem recolhidas para outras entidades ou para outros fundos, com os quais a 
empresa não mantenha convênio, observado o Anexo XX; 
......................................................................................................................... 
§1º..................................................................................................................... 
III - código que identifica a natureza do pagamento da empresa, conforme relação constante do Anexo II; 
.................................................................................................................................”(NR) 
 “Art.2 21. ..................... ...................................................................................... 
§ 3º Revogado. 
.........................................................................................”(NR) 
 “Art. 222. É vedada .........................................a utilização de documento de arrecadação, seja em meio papel ou 
meio eletrônico, para recolhimento de contribuição de valor total inferior ao valor mínimo estabelecido, 
periodicamente, mediante ato normativo do INSS. 
§1º.............................................................................................................................. 
III - não havendo na competência do recolhimento código de recolhimento da mesma natureza, o valor de que 
trata o inciso II deste parágrafo poderá ser recolhido em documento de arrecadação com outro código de 
recolhimento, desde que relativo a contribuições da própria empresa. 
..................................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 232. A captação da arrecadação ocorrerá, dentre outras, pelas seguintes formas: 
...................................................................................................................................”(NR) 
 “Art. 242. Comprovados o recebimento e o respectivo repasse financeiro ao INSS, pelo agente arrecadador, 
caberá à Diretoria de Arrecadação a inclusão da GPS em banco de dados.”(NR) 
 “CAPÍTULO III 
DA REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES”(NR) 
 “Art.249. ...................................................................................................................... 
Parágrafo único. O produtor rural pessoa física ou o segurado especial que declarar, sob as penas da lei, que não 
tem trabalhadores a seu serviço e que não comercializa a própria produção diretamente no varejo ao consumidor, 
está dispensado da apresentação de qualquer das certidões previstas no caput.”(NR) 
 “Art.251. ........................................................................................................................... 
§ 1º O lançamento contábil do imóvel objeto da transação deverá estar no ativo circulante, fato que será 
declarado pela empresa ao INSS, sob as penas da lei, e que constará no registro da respectiva transação no 
cartório de registro de imóveis. 
................................................................................................................................”(NR) 
 “Art.256. ........................................................................................................................... 
I - em Agência da Previdência Social ou em Unidade de Atendimento Avançada; 
II - pela internet, no endereço www.previdenciasocial.gov.br ou pelos quiosques de auto-atendimento da 
Previdência Social (PREVFACIL), independentemente de senha, observado o disposto no § 2º do art. 262; 
III - revogado; 
IV - revogado. 
.................................................................................................................................... 
§ 2º Revogado.”(NR) 
 “Art. 257. Após a solicitação da certidão, o Sistema Informatizado do INSS verificará, mediante consulta aos 
dados de todos os estabelecimentos, de todas as dependências e de todas as obras de construção civil, se: 
I - revogado; 
..................................................................................................................................... 
V - revogado; 
VI - revogado. 
§ 1º Revogado: 
I - revogado; 
II - revogado; 
III - revogado; 
IV - revogado. 
§ 2º As obras de construção civil encerradas ou com CND ou com CPD-EN emitidas não serão impeditivas à 
liberação da CND ou da CPD-EN para o estabelecimento a que estiverem vinculadas. 
................................................................................................................................”(NR) 
 “Art.258. ........................................................................................................................... 
II - entregue em qualquer APS ou UAA ao representante legal da empresa ou à pessoa por ele autorizada.”(NR) 
 “Art. 258-A. A divergência apurada por meio de verificação eletrônica, disponível na internet e na intranet, cujo 
valor consolidado (originário e acréscimos legais) seja inferior ao estipulado pela Diretoria de Arrecadação, não 
impedirá a emissão de CND para a finalidade prevista no inciso III do art. 262. 
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Parágrafo único. O valor previsto no caput será definido nas especificações da verificação eletrônica, não 
podendo exceder ao limite máximo fixado para a expedição de Informação Fiscal de Débito (IFD).”(NR) 
“Art.259. ........................................................................................................................... 
§ 1º A regularização das restrições constantes do relatório poderá ser feita na APS ou na UAA circunscricionante 
do sujeito passivo, mediante a apresentação de documentação probatória. 
.......................................................... ............................................................................ 
§ 4º A documentação apresentada para liberação de restrições não será arquivada, registrando-se as justificativas 
bem como a apresentação de procuração ou autorização à pessoa prevista no inciso II do art. 258, quando for o 
caso, no Sistema CND Corporativa.”(NR) 
 “Art. 260 Revogado. 
§ 1º Revogado. 
§ 2º Revogado. 
§ 3º Revogado. 
§ 4º Revogado.” 
 “Art. 262. A CND será expedida para as seguintes finalidades: 
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis, Anexo IV; 
II - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de 
controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada e à cisão parcial ou transformação de entidade ou 
de sociedade comercial ou civil, Anexo VI; 
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à baixa de firma individual, à cisão total ou 
extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, Anexo VIII; 
IV - quaisquer daquelas previstas na Lei nº 8.212, de 1991, e alterações, exceto as previstas nos incisos I, II e III 
deste artigo (Anexo X). 
§ 1º A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do caput dependerá de fiscalização prévia 
comandada pela Gerência Executiva da circunscrição do estabelecimento centralizador, observado o seguinte: 
I - o comando dessa fiscalização prévia será dispensado quando da verificação eletrônica; 
II - a análise das restrições apontadas pela verificação eletrônica deverá, quando essas restrições exigirem exame 
de escrituração contábil, ser efetuada por AFPS. 
........................................................................................................................................ 
§ 3º As empresas não poderão utilizar o serviço de baixa pela internet quando: 
I - revogado; 
II - revogado; 
III - estiverem enquadradas nos códigos do FPAS constantes no Anexo XIX; 
IV - estiverem sob fiscalização ou forem objeto de fiscalização alocada; 
V - possuírem média superior a 10 (dez) vínculos empregatícios, considerando-se, para o período desse cálculo, 
as competências não-atingidas pela decadência; 
VI - solicitarem a baixa exclusivamente de estabelecimento filial; 
VII - tiverem marca de expurgo do CNPJ/MF; 
VIII - tiverem contra si processo de falência ou de concordata ou quando estiverem em processo de liquidação 
judicial ou extrajudicial. 
§ 4º Revogado. 
§ 5º Tendo sido emitida a CND para baixa e tendo transcorrido o prazo de validade dessa certidão, caso seja 
apresentado novo pedido, o sistema deverá efetuar novo processamento a partir da data de emissão da última 
CND para baixa. 
§ 6º Poderá ser emitada CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I, II e IV deste artigo (Anexos V, 
VII e XI).”(NR) 
 “Art.263. ............................................................................................................... 
I - não haja débito impeditivo, conforme o disposto no art. 258 do RPS; 
.................................................................................................................................... 
III - não seja apurada divergência entre os valores declarados na GFIP e os efetivamente recolhidos.”(NR) 
 “Art. 264 Em razão do disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN), a Certidão Positiva de Débito 
com Efeitos de Negativa (CPD-EN) poderá ser expedida quando houver débitos em nome do sujeito passivo: 
................................................................................................................................... 
VI - ajuizados e com embargos interpostos, e quando esse sujeito passivo for órgão da Administração direta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou for autarquia ou fundação pública dessas entidades 
estatais. 
..........................................................................................”(NR) 
"Art. 268. Será expedida Certidão Positiva de Débito (CPD), Anexo XII, sempre que o sujeito passivo solicitar e 
sempre que forem constatadas as situações impeditivas à emissão de CND ou a de CPD-EN.”(NR) 
 “Art. 288. Na hipótese de se constatar adulteração ou falsificação de certidão utilizada pelo sujeito passivo, 
emitida em data anterior à implantação da certidão eletrônica, além das providências cabíveis no âmbito da 
Divisão ou do Serviço de Arrecadação para a apuração do ilícito, é indispensável a comunicação escrita do fato à 
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Procuradoria do INSS e ao Serviço de Notas ou Registros, ao Órgão Público ou à Instituição Financeira onde 
tenha sido apresentada a certidão adulterada ou falsa. 
Parágrafo único. Na comunicação prevista no caput deste artigo, será consignado que o ato praticado mediante a 
apresentação de certidão adulterada ou falsificada deverá ser considerado nulo, para todos os efeitos.”(NR) 
 “Art.289. ...................................................................................................................... 
I - da decisão judicial que cassou a determinação de sua expedição; 
..................................................................................................................................... 
III - do conhecimento do fato, na hipótese de ter havido erro cadastral quando da liberação no sistema. 
Parágrafo único. Nas situações previstas nos incisos I e II deste artigo, a Divisão ou o Serviço de Arrecadação 
deverá providenciar a emissão de portaria, conforme modelos que constituem os Anexos XVI e XVIII, a ser 
publicada no Diário Oficial da União.”(NR) 
 “Art. 297. Revogado.” 
 “Art. 300. Revogado. 
Parágrafo único. Revogado.” 
 “CAPÍTULO IV 
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO”(NR) 
 “Art. 306. Revogado.” 
 “Art. 308. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de setembro de 2002.” Renumerado. 
Art. 9º A Instrução Normativa INSS/DC n° 069, de 2002, fica acrescida do Anexo VII, a Instrução Normativa 
INSS/DC n° 070, de 2002, dos Anexos XXXV, XXXVI e XXXVII e a Instrução Normativa INSS/DC n° 071, de 
2002, dos Anexos XIX e XX, os quais integram este ato. 
Art. 10º O Anexo IV da Instrução Normativa INSS/DC n° 067, de 2002, o Anexo I da Instrução Normativa 
INSS/DC n° 068, de 2002, o Anexo II da Instrução Normativa INSS/DC n° 069, de 2002, o Anexo XII da 
Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de 2002, e os Anexos III a VIII e X a XVIII da Instrução Normativa 
INSS/DC n° 071, de 2002, passam a vigorar com as alterações constantes nesses Anexos, os quais integram este 
ato. 
Art. 11º Fica revogado o Anexo IX da Instrução Normativa INSS/DC n° 071, de 2002. 
Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de setembro de 2002. 
JUDITH IZABEL IZÉ VAZ 
Diretora-Presidente 
VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
Diretor de Arrecadação 
HÉLDER ADENIAS DE SOUZA 
Procurador-Geral 
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 
SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DE FARIA 
Diretor de Recursos Humanos 
ROBERTO LUIZ LOPES 
Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
24. RESOLUÇÃO Nº 269 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 08.08.2002, 

Seção 1, p. 92). Regulamenta a licença para capacitação de que trata o art. 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527/1997, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o decidido no Processo nº 2002160020, em sessão ordinária de 28 de junho de 2002, resolve: 
Art. 1º Após cada qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público federal, o servidor poderá, no interesse da 
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração, por até três meses, para 
participar de curso de capacitação profissional. 
§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se interesse da Administração aquele voltado para as áreas de interesse 
do órgão no qual está lotado o servidor, e capacitação profissional todo e qualquer evento de treinamento ou ação 
de desenvolvimento profissional, bem como a preparação e realização de atividade de disseminação de 
conhecimentos que se relacionem com atribuições existentes no âmbito da Justiça Federal. 
§ 2º A contagem do período aquisitivo da Licença para Capacitação ficará suspensa durante as ausências que não 
forem consideradas como de efetivo exercício. 
§ 3º É vedada a concessão dessa licença a servidor titular, exclusivamente, de cargo em comissão, ou seja, sem 
vínculo efetivo com a Administração Pública. 
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§ 4º Os custos decorrentes da participação nos eventos de que trata o § 1º serão de exclusiva responsabilidade do 
servidor. 
Art. 2º O servidor interessado na licença deverá, com antecedência mínima de trinta dias do seu início, salvo por 
motivo de força maior devidamente justificado, apresentar requerimento à autoridade competente no seu órgão 
de origem, instruído com o conteúdo programático expedido pela instituição promotora, contendo a carga horária 
e o período de realização e, ainda, a manifestação fundamentada da chefia imediata. 
§ 1º Ao final da atividade, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, comprovante de 
freqüência no curso ou certificado de conclusão e, a critério da Administração, relatório circunstanciado. 
§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º poderá acarretar a instauração de sindicância nos termos da 
legislação vigente. 
§ 3º Na hipótese de a licença para capacitação se destinar a pesquisas e levantamento de dados necessários à 
elaboração de trabalhos para a conclusão de curso de pós-graduação ou, ainda, a atividades cuja natureza 
impossibilite a emissão dos documentos previstos no caput deste artigo, atendido o disposto no art. 1º, o servidor 
deverá mencionar tal situação quando do requerimento inicial, apresentando comprovante de matrícula. 
§ 4º O servidor requisitado deverá requerer a concessão da licença prevista no caput do art. 1º no órgão de 
origem, após prévia manifestação do órgão cessionário quanto à oportunidade e conveniência do afastamento. 
Art. 3º A licença para capacitação poderá ser parcelada em períodos mínimos de cinco dias e será concedida pelo 
tempo correspondente à duração do evento, incluído o período de deslocamento e preparação do curso, quando 
for o caso. 
Art. 4º Os períodos de licença de que trata o artigo 1º desta Resolução são considerados como de efetivo 
exercício e não são acumuláveis, podendo somente serem gozados durante o qüinqüênio subseqüente ao da 
aquisição. 
Art. 5º No caso de dois ou mais servidores de um mesmo setor requererem o gozo da licença na mesma data e 
para o mesmo período, terá preferência, pela ordem, aquele que contar maior tempo de serviço no próprio órgão, 
na Justiça Federal, no Poder Judiciário Federal ou for mais idoso, salvo em relação ao servidor que estiver 
decaindo do direito à licença. 
Parágrafo único. O servidor já beneficiado pelo critério de desempate a que se refere o caput deste artigo não 
poderá novamente ter preferência sobre os demais concorrentes. 
Art. 6º O servidor poderá requerer, em situações excepcionais devidamente justificadas, a suspensão da licença, 
sem perder o direito ao gozo do período restante. 
Art. 7º O servidor, durante o período de licença, receberá apenas a remuneração de seu cargo efetivo, mesmo 
quando for titular de função comissionada. 
Art. 8º Na contagem do primeiro período de licença para capacitação será considerado o tempo de serviço 
adquirido na forma da Lei nº 8.112, de 1990, não usufruído ou contado em dobro para efeito de licença-prêmio, 
observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996. 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
MIN. NILSON NAVES 
 
25. RESOLUÇÃO Nº 4 DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE 12 DE 

AGOSTO DE 2002 (DOU 13.08.2002, Seção 1, p. 98). Dispõe sobre competência funcional para interposição de 
recursos e impetração de mandados de segurança. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no exercício da competência prevista 
no art. 10, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, resolve: 
Art. 1º - Compete ao Defensor Público da União, que atuar junto ao primeiro juízo de admissibilidade, a 
interposição dos recursos adequados; 
Art. 2º - Compete ao Defensor Público da União, de Categoria Especial ou de 1ª Categoria, segundo as 
respectivas áreas de competência, impetrar mandato de segurança contra ato de autoridade com prerrogativa de 
foro, salvo: 
I - quando não houver defensores de tais categorias no local de residência do titular do direito, caso em que, 
excepcionalmente e tendo em vista a garantia constitucional de acesso a Justiça, a impetração competirá ao que 
ali estiver lotado, solicitada a designação na forma do art. 8º, inciso XV, da Lei Complementar nº 80/94; e 
II - quando a autoridade apontada coatora for magistrado de primeira instância. 
Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral da União, ouvido o Conselho Superior. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ANNE ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho 
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26. RESOLUÇÃO STF Nº 239, DE 15 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 20.08.2002, Seção 1, p. 1). Regulamenta a Lei nº 
10.475, de 27 de junho de 2002, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 363, I, o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, 
resolve: 
Art. 1º O enquadramento nominal dos servidores ocupantes de cargo efetivo de Analista Judiciário e Técnico 
Judiciário far-se-á no prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta Resolução, por meio de ato do 
Diretor-Geral da Secretaria. 
§ 1º A posição do servidor no novo padrão do cargo observará a correlação estabelecida no Anexo II da Lei nº 
10.475, de 2002. 
§ 2º O ato de enquadramento será publicado no Boletim Interno do STF e a nova situação funcional será 
apostilada no ato de nomeação do servidor. 
Art. 2º As funções comissionadas de níveis FC-07 a FC-10 ficam transformadas em cargos em comissão 
escalonados, respectivamente, de CJ-1 a CJ-4, conforme anexo desta Resolução. 
Parágrafo único. Os ocupantes de funções comissionadas de níveis FC-07 a FC-10 ficam automaticamente 
investidos nos cargos em comissão respectivos e terão a nova situação formalizada mediante apostilamento no 
ato de provimento da função comissionada. 
Art. 3º O disposto nesta Resolução aplica-se, no que couber, aos inativos e aos pensionistas. 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de junho 
de 2002. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
 

ANEXO I 
TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 
Situação anterior Situação nova 

Função Comissionada Cargo em Comissão 
FC-07 CJ-1 
FC-08 CJ-2 
FC-09 CJ-3 
FC-10 CJ-4 

 
 
27. RESOLUÇÃO STJ N°  8, DE 19 DE AGOSTO DE 2002 (DJU 29.8.2002, Seção 1, p. 57). Fixa o valor a ser 

recolhido para o pagamento do porte de remessa e retorno de autos. 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e com base no 
decidido na Sessão Plenária de 05.05.99, diante do disposto no art. 511 do CPC, com a redação dada pelo Art. 1º 
da Lei nº 9.756/98, e na letra B do Art. 41 da Lei nº 8.038/90, acrescentada pelo Art. 3º da Lei nº 9.756/98, 
resolve: 
Art. 1º - A tabela de pagamento do porte de remessa e retorno dos autos tem os seguintes valores, considerando a 
distância a ser percorrida e o peso dos autos: 
 

Nº de FOLHAS 
(kg) 

DF 
 
 
 
 

R$ 

GO, MG  
 
 
 

R$ 

MT, MS, RJ, 
SP, TO  

 
 

R$ 

BA, ES, PR, 
PI, SC, SE  

 
 

R$ 

AL, MA, PA, 
RS  

 
 

R$ 

AP, AM, CE, 
PB, PE, RN, 

RO  
R$ 

AC, RR 
 
 
 
 

R$ 
Até 180 (1 kg) 20,00 24,60 32,80 39,00 42,50 47,00 60,10 

181 a 360 (2 kg)  20,00 29,60 40,80 49,40 54,10 60,20 78,10 
361 a 540 (3 kg)  21,60 34,60 48,80 59,80 65,70 73,40 96,10 
541 a 720 (4 kg)  22,60 37,10 52,80 65,00 71,50 80,00 105,10 
721 a 900 (5 kg)  24,60 42,10 60,80 75,40 83,10 93,20 123,10 
901 a 1080 (6 kg)  26,60 47,10 68,80 85,80 94,70 106,40 141,10 

1081 a 1260 (7 kg)  28,60 52,10 76,80 96,20 106,30 119,60 159,10 
1261 a 1440 (8 kg)  30,60 57,10 84,80 106,60 117,90 132,80 177,10 
1441 a 1620 (9 kg)  32,60 62,10 92,80 117,00 129,50 146,00 195,10 
1621 a 1800 (10 kg)  34,60 67,10 100,80 127,40 141,10 159,20 213,10 
1801 a 1980 (11 kg)  36,60 72,10 108,80 137,80 152,70 172,40 231,10 
1981 a 2160 (12 kg)  38,60 77,10 116,80 148,20 164,30 185,60 249,10 
2161 a 2340 (13 kg)  40,60  82,10 124,80 158,60 175,90 198,80 267,10 
2341 a 2520 (14 kg)  42,60  87,10 132,80 169,00 187,50 212,00 285,10 

Acima de 2521 
fls. por lote adicional 

de180 folhas 

2,00 5,00 8,00 10,40 11 , 6 0 13,20 18,00 
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Art. 2º - Os valores constantes desta Tabela devem ser recolhidos na rede bancária arrecadadora, mediante 
preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), adotando-se como código de 
receita a classificação “8021 - Porte de remessa e retorno dos autos”, juntando-se comprovante nos autos. 
Art. 3º - O porte de remessa e retorno dos autos será recolhido pela metade do valor correspondente da tabela 
quando: 
a) se tratar de recursos interpostos junto aos tribunais sediados em Brasília, sem utilização dos serviços da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), caracterizando apenas o “porte de retorno”; 
b) se tratar de recursos interpostos junto ao Superior Tribunal de Justiça, que utiliza os serviços da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), caracterizando apenas o “porte de remessa”. 
Art. 4º - O porte de remessa e retorno dos autos não será exigido quando se tratar de interposição de Agravo de 
Instrumento. 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º - Fica revogada a Resolução nº 09, de 04 de setembro de 2001. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
MINISTRO NILSON NAVES 
Presidente 
 

C I R C U L A R  

 
 
28. CIRCULAR Nº 257 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE 21 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 23.08.2002, 

Seção 1, pp. 24-28). 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, são operacionalizadas na forma adiante indicada. 
1.1Às 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.  
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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.  
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.  

02 Trabalhador ou diretor não
empregado  

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 art. 37, II, da Constituição Federal, 
quando mantido o direito ao salário;  ou  
-Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador 
individual.  
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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.  

 

NOTA  
-O saldo de conta vinculada a contrato de trabalhado, considerado nulo 
até 28 julho 2001, que não tenha sido levantado até essa data, somente 
poderá ser sacado com fundamento nessa hipótese de saque, a partir do 
mês de agosto de 2002.  

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.  
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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, 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.  
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.  

05 Trabalhador, diretor não
empregado ou 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.  
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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 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.  
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.  

06 Trabalhador avulso  

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.  
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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.  
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.  

10 Empregador  

VALOR  
-Saldo da conta vinculada individualizada em nome do trabalhador, 
referente ao período trabalhado na condição de não optante.  
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.  

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

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 
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trabalho que vigeu por período igual ou superior a 01 (um) ano. -
Hipótese de saque temporariamente suspensa  
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.  

27 Empregador  

VALOR  
-Saldo da conta vinculada, individualizada em nome do trabalhador, 
referente ao período trabalhado na condição de não optante.  
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 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.  

50 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso  

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

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

avulso  

VALOR  
-Saldo das contas vinculadas do titular.  
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; 
-Cópia do atestado de óbito do dependente, quando este tenha vindo a 
falecer, a partir da vigência da MP 2.164-40/01, de 26.7.2001, em 
conseqüência da moléstia.  
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”.  

80 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso.  

VALOR  
-Saldo das contas vinculadas do titular.  
MOTIVO  
-Estar acometido ou possuir dependente acometido de neoplasia maligna. 

81 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso.  
.  

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; 
-Cópia do atestado de óbito do dependente, quando este tenha vindo a 
falecer, em conseqüência da moléstia.  
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES -CTPS; 
-Documento de identificação do trabalhador ou diretor; 
-Inscrição PIS-PASEP;  ou  
-Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não 
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.  
MOTIVO  
-Estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estágio terminal, 
em razão de doença grave e possuir contas cuja 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 
dependente acometido pela doença; 
-Cópia do atestado de óbito do dependente, quando este tenha vindo a 
falecer, em conseqüência da moléstia, entre 11.09.2001 e o dia anterior à 
formalização da adesão  
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”.  

82 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso.  
.  

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.  
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.  

86 Trabalhador ou diretor não
empregado  

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.  
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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.  
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”.  

87 Trabalhador ou diretor não 
empregado  

VALOR  
-Saldo das contas vinculadas do titular que satisfaçam os requisitos.  
MOTIVO  
-Determinação Judicial.  
PROVA  
-Ordem Judicial.  
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
-documento de identificação do solicitante; 
-inscrição PIS-PASEP do titular; ou  
-inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não 
inscrito no PIS/PASEP.  

88 Pessoa indicada pelo Juiz  

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.  
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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.  
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.  

92 Trabalhador, diretor não
empregado, ou trabalhador
avulso  

VALOR  
-Saldo das contas vinculadas do trabalhador, limitado ao saldo devedor 
atualizado do financiamento obtido pelo titular ou coobrigado na 
aquisição de moradia própria.  
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.  

93 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso  

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

94 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso  

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

95 Trabalhador, diretor não
empregado ou trabalhador
avulso  

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 
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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 253/2002, de 
31/07/2002. 
JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
Diretor 
 

O F Í C I O - C I R C U L A R  

 
29. OFÍCIO-CIRCULAR Nº 60 DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DE 21 DE AGOSTO DE 2002 (DOU 23.08.2002, Seção 1, p. 64). 
 
Senhor Dirigente de Recursos Humanos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica, fundacional, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Com o objetivo de dirimir dúvidas no tocante à aplicação do disposto do art. 5º da Lei nº 10.470, de 25 de junho 
de 2002, que acresceu incisos ao art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, informo a Vossa Senhoria que, de acordo com 
o disposto no citado artigo, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebam recursos do 
Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, poderão, mediante 
autorização deste Ministério, ceder seus empregados. 
2.Assim, dispõe o citado artigo: 
“Art. 5º O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 93. ............................................................................... 
............................................................................... 
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 
2º deste artigo. 
§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de 
Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das 
disposições contidas nos incisos I e II e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido 
condicionado a autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de 
ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. 
§ 7° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força 
de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício 
de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos §§ 1º e 2º deste 
artigo." (NR)” 
3. Diante da legislação transcrita, esclareço que as solicitações de cessão de empregados, pelos órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal direta autárquica e fundacional, deverão ser dirigidas a esta 
Secretaria de Recursos Humanos, instruídas com a anuência das Coordenações-Gerais de Recursos Humanos dos 
Ministérios. 
4. No tocante às empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que possam, eventualmente, disponibilizar 
empregados para colaborarem com a força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, deverão encaminhar a esta Secretaria, relação nominal desses empregados, 
informando o emprego para o qual foi contratado, as atribuições que desempenham e a unidade da federação e 
município onde estejam lotados. 
5. Mediante o recebimento da solicitação dos órgãos interessados, esta Secretaria, após anuência do Dirigente 
máximo da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista a que estiver subordinado o empregado e ouvido 
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o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, efetuará a cessão pelo prazo de um ano. 
6. Importante informar que, nas solicitações de cessão de empregados dirigidas a esta Secretaria, deverão constar 
as atribuições a serem cometidas ao empregado, ou seja, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, pois, 
as cessões somente serão efetuadas observando-se a necessidade do serviço a ser executado. 
7. Por fim, esclareço que, de acordo com o dispositivo legal já mencionado, o ônus da cessão é da empresa 
cedente. 
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA 
Secretário 
 

A T O S  

 
30. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 87, DE 1º DE AGOSTO DE 2002 (DOU 02.08.2002, Seção 1, p. 18). 

Divulga a taxa de juros do mês de julho de 2002. 
 
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto no art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e nos arts. 16 e 39 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, com a modificação introduzida pelo art. 73 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
declara: 
Artigo único. A taxa de juros relativa ao mês de julho de 2002, aplicável na cobrança, restituição ou 
compensação dos tributos e contribuições federais, a partir do mês de agosto de 2002, é de 1,54% (um inteiro e 
cinquenta e quatro centésimos por cento). 
MICHIAKI HASHIMURA 
 
ANEXO 
TAXA DE JUROS 
O percentual dos juros de mora relativo ao mês de julho/2002, exigível a partir de 01/08/2002, ficou definido em 
1,54%. 
Assim, sobre os tributos e contribuições federais relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95 os 
juros de mora deverão ser cobrados, no mês de AGOSTO/2002, nos percentuais abaixo indicados, conforme o 
mês em que se venceu o prazo legal para pagamento: 
 
MÊS ANO  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Janeiro  177,31 136,02 112,40 89,11 64,02 41,72 25,72 9,38 
Fevereiro  173,68 133,67 110,73 86,98 61,64 40,27 24,70 8,13 
Março  171,08 131,45 109,09 84,78 58,31 38,82 23,44 6,76 
Abril  166,82 129,38 107,43 83,07 55,96 37,52 22,25 5,28 
Maio  162,57 127,37 105,85 81,44 53,94 36,03 20,91 3,87 
Junho  158,53 125,39 104,24 79,84 52,27 34,64 19,64 2,54 
Julho  154,51 123,46 102,64 78,14 50,61 33,33 18,14 1 
Agosto  150,67 121,49 101,05 76,66 49,04 31,92 16,54 - 
Setembro  147,35 119,59 99,46 74,17 47,55 30,70 15,22  
Outubro  144,26 117,73 97,79 71,23 46,17 29,41 13,69  
Novembro  141,38 115,93 94,75 68,60 44,78 28,19 12,30  
Dezembro  138,60 114,13 91,78 66,20 43,18 26,99 10,91  
 

E D I T A L  

 
31. EDITAL TRT4 PARA ELIMINAÇÃO DE AUTOS FINDOS, arquivados na Vara do Trabalho de Carazinho, de 

16.08.2002 (DOJ 22.08.2002, 1° Caderno, p. 51, republicado no DJO 23.08.2002, 1° Caderno, p. 86) 
 
A Exma. Juíza-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA n° 21.668/1999, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que o Órgão Especial desse Tribunal autorizou a ELIMINAÇÃO dos autos de 
processos findos, ARQUIVADOS na VARA DO TRABALHO DE CARAZINHO, do período de 1983 a 1985.  
É facultado às partes interessadas requerer, às suas expensas, junto ao Foro Trabalhista de CARAZINHO, (Rua 
Alexandre Motta, 540), das 10 às 17h30min, o desentranhamento de documentos que juntaram aos autos e 
certidões ou cópias de peças do processo.  
 Porto Alegre, 16 de agosto de 2002. 
Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 
Presidente do TRT da 4ª Região. 
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INFORMATIVOS DO STF  

 
32. INFORMATIVO N° 275 DO STF - 1º a 2 de agosto de 2002. 
 
Competência Legislativa  da União  
Por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI),  o Tribunal julgou 
procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Mato Grosso para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.908/97, do mesmo Estado, que autorizava o uso da película de filme 
solar nos vidros dos veículos em todo o Estado de Mato Grosso.  
ADI 1.704-MT, rel. Min. Carlos Velloso, 1º.8.2002.(ADI-1704) 
Criação de Regiões Metropolitanas 
O Tribunal julgou procedente o pedido formulado na ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de 
Janeiro para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 357 da Constituição do mesmo Estado, 
que exigia prévia aprovação da câmara municipal para a participação de município em uma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Considerou-se caracterizada a violação ao § 3º do art. 25 da 
CF, que apenas exige lei complementar estadual para a instituição de regiões metropolitanas (CF, art. 25, § 3º: 
“Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.”).  
ADI 1.841-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 1º.8.2002.(ADI-1841) 
Vale Transporte e Competência Legislativa 
Por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). o Tribunal 
julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro-PSB para 
declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 85 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que 
disciplinava a emissão de vale transporte no Estado.  
ADI 601-RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1º.8.2002.(ADI-601) 
Cancelamento de Notificação Fiscal e Competência 
Deferido o pedido de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina para 
suspender, com eficácia ex tunc, até decisão final da ação, a Lei 11.393/2000, do mesmo Estado, que cancela as 
notificações fiscais emitidas com base na Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF, ano base 1998, 
e obriga o Poder Executivo a restituir, no prazo de trinta dias, os valores eventualmente recolhidos aos cofres 
públicos, decorrentes das notificações fiscais canceladas. O Tribunal entendeu juridicamente relevante a 
argüição de inconstitucionalidade formal por aparente ofensa ao art. 61, § 1º, II, b, da CF, que confere ao Chefe 
do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre matéria tributária, levando em conta 
também que não cabe ao Poder Legislativo anular, por lei, atos administrativos do Poder Executivo.  
ADI (MC) 2.345-SC, rel. Min. Sydney Sanches, 1º.8.2002.(ADI-2345) 
BACEN: Descredenciamento de Corretora  
O Tribunal, por maioria de votos, proveu agravo regimental contra decisão do Min. Marco Aurélio, Presidente 
— que, reconsiderando a decisão proferida pelo então Presidente da Corte, Min. Carlos Velloso —,  indeferira o 
pedido de suspensão da medida liminar concedida pelo TRF da 5ª Região contra ato administrativo do Banco 
Central do Brasil que descredenciara empresa para operar no Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes. O 
Tribunal restabeleceu a decisão do Min. Carlos Velloso por considerar caracterizada a grave ameaça à ordem 
pública, dado que o descredenciamento decorreu de indícios de burla à Lei 9.613/98, que visa a coibir a lavagem 
de dinheiro, e à  economia pública, na medida em que o mercado cambial sofreria abalos que empresas 
autorizadas a operar com câmbio pudessem burlar as normas de controle de entrada e saída de moeda estrangeira 
no país. Vencido o Min. Marco Aurélio, que negava provimento ao agravo porquanto o descredenciamento se 
dera antes de encerrado o processo administrativo a que responde a empresa perante o Banco Central e que a 
decisão do TRF da 5ª Região resguardara o direito da empresa a exercer sua atividade até o desfecho dos 
processos administrativo e judicial.  
Pet (AgR) 1.890-CE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Carlos Velloso, 1º.8.2002.(PET-1890) 
C L I P P I N G    D O    D J 
02 de agosto de 2002 
ADI N. 2.260-DF – liminar 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. Artigo 1º da Medida Provisória 2.027-
40, de 29 de junho de 2000, na parte que acrescenta parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365, de 11 
de junho de 1941. 
- De há muito, a jurisprudência desta Corte afirmou que a ação de desapropriação indireta tem caráter real e não 
pessoal, traduzindo-se numa verdadeira expropriação às avessas, tendo o direito à indenização que daí nasce o 
mesmo fundamento da garantia constitucional da justa indenização nos casos de desapropriação regular. 
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- Não tendo o dispositivo ora impugnado sequer criado uma modalidade de usucapião por ato ilícito com o prazo 
de cinco anos para, através dele, transcorrido esse prazo, atribuir o direito de propriedade ao Poder Público sobre 
a coisa de que ele se apossou administrativamente, é relevante o fundamento jurídico da presente argüição de 
inconstitucionalidade no sentido de que a prescrição extintiva, ora criada, da ação de indenização por 
desapropriação indireta fere a garantia constitucional da justa e prévia indenização, a qual se aplica tanto à 
desapropriação direta como à indireta. 
- Ocorrência, no caso, do requisito da conveniência para a concessão da liminar requerida. 
- Já com referência à parte final do dispositivo impugnado no que tange à “ação que vise a indenização por 
restrições decorrentes de atos do Poder Público”, não se configura a plausibilidade jurídica de sua argüição de 
inconstitucionalidade. 
Liminar que se defere em parte, para suspender, com eficácia “ex nunc” e até o julgamento final desta ação, as 
expressões “ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como” 
contidas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a ele acrescentado pelo artigo 1º da 
Medida Provisória nº 2.027-40, de 29 de junho de 2000, e suas subseqüentes reedições. 
* noticiado no Informativo 217 
ADI N. 2.447-MG – medida liminar 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 47, promulgada em 27 de dezembro de 2000, à 
Constituição do Estado de Minas Gerais. Destinação de recursos à Universidade do Estado de Minas Gerais e à 
Universidade Estadual de Montes Claros. 
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade formal dos dispositivos acrescentados à Constituição do 
Estado de Minas Gerais pela Emenda Constitucional em causa, por ofensa ao disposto no artigo 165, III, da 
Constituição Federal. Conveniência, para a boa condução da administração pública, da suspensão da eficácia das 
normas em causa. 
- Quanto, porém, à alegada inconstitucionalidade material dessas normas com base na alegação de ofensa ao 
artigo 167, IV, da Constituição, não há relevância jurídica suficiente para a concessão da cautelar. 
Liminar deferida, para suspender, “ex nunc”, a eficácia da alínea “f” do inciso IV do artigo 161 e dos §§ 1º e 2º 
do artigo 199, todos eles introduzidos na Constituição do Estado de Minas Gerais pela Emenda Constitucional 
estadual nº 47, promulgada em 27 de dezembro de 2000. 
* noticiado no Informativo 267 
ADI N. 2.474-SC – medida liminar 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11.712/01, do Estado de Santa Catarina. IPVA e multas de 
trânsito estaduais. Parcelamento. Lei de iniciativa parlamentar. 
Ausência de ofensa ao artigo 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal, pois as regras insertas nesse dispositivo se 
referem tão-somente a Territórios Federais, não sendo de observância obrigatória por parte dos Estados-
membros. Precedentes: ADIns nºs 352/DF e 2.304/RS.  
Os artigos 5º, caput, e 150, II, da Carta Magna, instituidores dos princípios da igualdade e da isonomia tributária, 
não se encontram maculados pela Lei atacada, haja vista a simples concessão de parcelamento dos débitos do 
IPVA e de multas de trânsito. 
A Lei inquinada de inconstitucional não institui qualquer espécie de tributo, motivo pelo qual rejeita-se o 
argumento de violação ao artigo 155, III, da Lei Maior. 
Medida liminar indeferida. 
* noticiado no Informativo 273 
MS (AgR) N. 24.099-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO STF 
PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA  CONTRA ATO DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO 
COATOR. 
1. Se o ato do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados decorre de sua função na Mesa Diretora da Casa 
Legislativa, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude do disposto no artigo 102, I, d, da 
Constituição Federal. 
2. Hipótese de ilegitimidade passiva do Primeiro Secretário, visto que o writ foi impetrado com fundamento em 
notícia veiculada por servidor da Casa Legislativa de que a autoridade impetrada teria proibido ao impetrante o 
acesso a documentos de seu interesse, inexistindo, assim, prova pré-constituída do ato coator.   
3. Não cabe ao STF baixar os autos em diligência para pedir informações, se o impetrante teve oportunidade de 
requerer confirmação do ato impugnado à autoridade impetrada. Entendimento da maioria. 
Agravo Regimental a que se nega provimento, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.  
* noticiado no Informativo 259 
RE (EDV) N. 259.956-SP 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
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EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. ADCT-CF/88, ARTIGO 58. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA 
SALARIAL. 
Auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez antes da promulgação da Constituição Federal. 
Critério de revisão previsto no artigo 58 do ADCT-CF/88. Incidência, a partir do sétimo mês da vigência da 
Constituição, sobre o valor percebido em razão da aposentadoria e não daquele recebido em virtude do auxílio-
doença.  
Embargos de Divergência conhecidos, mas desprovidos. 
* noticiado no Informativo 267 
CR (ED – AgR) N. 9.790 – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE 
INTERVENÇÃO - UNIÃO - ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.469/97. A intervenção prevista no artigo 5º da Lei nº 
9.469/97 situa-se no campo da assistência simples, longe ficando de ensejar a necessária intimação da União 
para implementá-la. Se a União houver por bem intervir, deverá receber o processo no estado em que se encontra 
- interpretação do sistema processual considerado o disposto no parágrafo único do artigo 50 do Código de 
Processo Civil.  
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. Inexistente o vício apontado - 
de omissão -, impõe-se o desprovimento dos declaratórios. Isso ocorre quando a ausência de exame de certa 
matéria, não passível de ser conhecida de ofício, haja resultado do silêncio da parte. 
CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO - EMPRESA PÚBLICA VOLTADA AO COMÉRCIO DE ARMAS. Não 
implica atentado à soberania ou à ordem pública nacionais, a impedir a execução da carta rogatória, o fato de se 
buscar, com a medida, a citação de empresa pública federal dedicada ao comércio de armas. 
* noticiado no Informativo 272 
EXT N. 832 – REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REVISÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO NO ESTADO REQUERENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA ALEMÃ NO 
BRASIL. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO.  
1. Extradição. Revisão do julgamento proferido pela Justiça Alemã. Impossibilidade, dado que o Supremo 
Tribunal Federal, no processo de extradição, limita-se à verificação dos pressupostos intrínsecos à concessão do 
pedido, não podendo adentrar o mérito da decisão condenatória exarada pelo Estado requerente. Precedentes. 
2. Cumprimento do restante da pena imposta pela Justiça alemã no Brasil. Pedido insubsistente, por falta de 
amparo legal. Execução da pena no território brasileiro. Não-cabimento, por não ter sido o extraditando 
condenado e nem processado pelo mesmo crime no Brasil. 
Pedido de extradição deferido. 
EXT N. 842 – REPÚBLICA HELÊNICA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DO EXTRADITANDO NO 
BRASIL PELOS MESMOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS PELO ESTADO REQUERENTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO. 
1. Extradição. Impossibilidade de deferir-se o pedido quando o extraditando estiver a responder a processo ou já 
houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato. Lei 6.815/80, artigo 77, V. 
2. Nacional grego condenado no Brasil por tráfico de entorpecentes. Mandado de prisão expedido no Estado 
requerente, em razão dos mesmos fatos delituosos. Extradição. Impossibilidade. 
Pedido de extradição indeferido. 
HABEAS CORPUS N. 80.745-RJ 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
ACÓRDÃO - ALCANCE. A definição dos parâmetros do julgamento faz-se ante a matéria submetida à Turma. 
* noticiado no Informativo 247 
RCL N. 902-SE 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO DE 
DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 
1. A vedação admitida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4-DF não é irrestrita, 
referindo-se apenas a concessões de vantagens pecuniárias, reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de 
vencimentos aos servidores públicos. 
2. Caso em que se deferiu pedido de antecipação de tutela para sustar lançamento de débito tributário na dívida 
ativa do Estado. Inaplicabilidade do óbice de que trata o artigo 1º da Lei 9.494/97. Ausência de afronta aos 
efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Tribunal na ADC 4-DF.     
Reclamação improcedente. 
* noticiado no Informativo 265 
RCL N. 1.979-RN 
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RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. CONCILIAÇÃO. QUEBRA DA ORDEM: SEQÜESTRO DE 
VERBAS PÚBLICAS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP: INEXISTÊNCIA.  
1. Ordem de seqüestro fundada na existência de preterição do direito de precedência. Motivo suficiente para 
legitimar o saque forçado de verbas públicas. 
2. Quebra da cronologia de pagamentos comprovada pela quitação de dívida mais recente por meio de acordo 
judicial. A conciliação não possibilita a inobservância, pelo Estado, da regra constitucional de precedência, com 
prejuízo ao direito preferencial dos precatórios anteriores. 
3. A mutação da ordem caracteriza violação frontal à parte final do § 2° do artigo 100 da Constituição Federal, 
legitimando a realização do seqüestro solicitado pelos exeqüentes prejudicados. Ausência de afronta à autoridade 
da decisão proferida na ADI 1662-SP. 
Reclamação improcedente. 
* noticiado no Informativo 268 
RE N. 219.021-DF 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO. VENCIMENTO. TERMO INICIAL DE 
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECRETO-LEI N.º 2.450, DE 29.07.88. LEIS N.ºS 7.691, 
ART. 1.º, DE 15.12.88; E 7.799, ART. 67, I, DE 10.07.89. 
O fato de o DL n.º 2.450/88, que instituiu a apuração quinzenal do IPI, não ter sido tempestivamente aprovado 
pelo Congresso Nacional (art. 25, § 1.º, I, do ADCT/88), efetivamente, tornou inócua a norma do art. 14 da MP 
n.º 6.989, que dava nova redação ao artigo 1.º do mencionado diploma legal.  
Ocorre, todavia, que a referida medida provisória, ao ser editada, já encontrou em plena vigência a Lei n.º 7.691, 
de 15.12.88, que havia introduzido o regime de apuração quinzenal do IPI e fixado o 9.º dia da quinzena 
subseqüente para o termo inicial de incidência da correção monetária, não cabendo, por isso, falar em ofensa ao 
princípio da legalidade, de resto não aplicável à hipótese, segundo jurisprudência assente do STF.  
De outra parte, o consumidor do produto tributado não pode responder por correção monetária incidente sobre 
débitos tributários não pagos no vencimento pelo contribuinte de direito, revelando-se, conseqüentemente, de 
todo descabida a alegação de contrariedade, pelo acórdão, ao princípio da não-cumulatividade.  
Recurso não conhecido. 
* noticiado no Informativo 273 
SEC N. 7.146-ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. PARTILHA DE IMÓVEIS SITUADOS NO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO. ART. 89 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOBERANIA NACIONAL. 
Não viola a soberania nacional o provimento judicial estrangeiro que ratifica acordo, celebrado pelos antigos 
cônjuges, acerca de bens imóveis localizados no Brasil. Precedentes. 
Pedido formulado conforme o art. 216 do Regimento Interno do STF. 
Homologação deferida. 
* noticiado no Informativo 272 
ADI N. 2.268-PB – liminar 
RELATOR:MIN. OCTAVIO GALLOTTI 
EMENTA: Simulador eletrônico de votação. 
Insuficiência de relevo jurídico da sustentação da incompetência da Justiça Eleitoral para estabelecer, mediante 
Resolução, a vedação de seu uso como veículo de propaganda. 
Medida cautelar indeferida. 
* noticiado no Informativo 202 
HABEAS CORPUS N. 81.968-SP 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Suspensão condicional do processo e recebimento ou não da denúncia. 
1. O recebimento ou não da denúncia deve preceder à audiência do réu e à deliberação judicial sobre a suspensão 
condicional do processo, que ficarão prejudicadas se rejeitada a inicial acusatória. 
2. Não cabe cogitar de suspensão condicional do processo, antes da instauração deste, que só ocorre com o 
recebimento da denúncia. 
* noticiado no Informativo 273 
 
33. INFORMATIVO N° 276 DO STF - 05 a 08 de agosto de 2002. 
Imunidade Material: Restrição 
As manifestações sobre matéria alheia ao exercício do mandato não estão abrangidas pela imunidade material 
dos deputados e senadores prevista na nova redação dada pela Emenda Constitucional 35/2001 ao art. 53 da CF, 
(“Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 
votos”). Com base nesse entendimento, o Tribunal recebeu queixa-crime oferecida contra deputado federal, 
dirigente de clube de futebol, por crime contra honra de empresa em face de declarações proferidas em emissoras 
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de rádio no sentido de que a querelante teria organizado um esquema para beneficiar um time em uma partida de 
futebol, manifestações estas que não se relacionam sequer remotamente com a atividade parlamentar.  
INQ 1.344-DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 7.8.2002.(INQ-1344) 
Privatização: Procedimento Licitatório 
O Tribunal, julgando o mérito de ação direta requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, declarou a constitucionalidade do art. 27, I e II, da Lei 9.074/95 (“Nos casos em que os serviços 
públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover 
simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes, a União, 
exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá: I - utilizar, no procedimento licitatório, a 
modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de quotas ou ações que 
garantam a transferência do controle societário; II - fixar, previamente, o valor da quota ou ações de sua 
propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação na modalidade de concorrência.”). Considerou-se que a 
referida norma não viola o art. 175 da CF que, dispondo sobre a exigência de licitação para a outorga de 
concessão ou permissão de serviços públicos, não define quais as modalidades do procedimento licitatório 
devam ser utilizadas para este fim.  
ADI 1.582-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 7.8.2002.(ADI-1582) 
Simulador Eletrônico de Votação 
Rejeitando a alegada a ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º), o Tribunal, por maioria, julgou 
improcedentes duas ações diretas ajuizadas pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS e declarou a 
constitucionalidade das Resoluções 4/2000 e 2.661/2000, editadas, respectivamente, pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais dos Estados do Amazonas e do Pará, que proíbem a utilização de simulador eletrônico de votação 
(equipamento similar à urna eletrônica) como veículo de propaganda eleitoral. Vencido em parte o Min. 
Sepúlveda Pertence, que declarava a inconstitucionalidade apenas dos dispositivos que prevêem cominação 
penal aos infratores da mencionada proibição, por entender caracterizada a violação ao princípio da reserva 
qualificada de lei para a criação de figuras penais.  
ADI 2.267-AM e ADI 2.275-PA, rel. Min. Maurício Corrêa, 7.8.2002.(ADI-2267)(ADI-2275) 
Falência e Execução Trabalhista 
Decretada a falência, a execução de crédito trabalhista deve ser processada perante o juízo falimentar. Com esse 
entendimento, o Tribunal, julgando conflito de competência entre o TST e juiz de direito estadual, declarou a 
competência do juízo da falência para arrecadar os bens da massa falida que foram penhorados pela Justiça do 
Trabalho em execução trabalhista.  
CC 7.116-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 7.8.2002.(CC-7116) 
Licitação para Venda de Lotes 
O Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República e 
declarou a inconstitucionalidade da Lei 147/90, do Estado de Tocantins, que estabelecia normas para a venda de 
lotes e moradias a servidores do Estado no perímetro urbano de Palmas. Entendeu-se caracterizada a ofensa à 
exigência de licitação para alienações (CF, art. 37, XXI), haja vista que a falta de critérios rígidos na Lei 
impugnada permitiam a distribuição indiscriminada das terras públicas estaduais.  
ADI 651-TO, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.8.2002.(ADI-651) 
Vício de Iniciativa e Servidores Públicos - 1 
Por ofensa ao art. 61, § 1º, II, a e c, da CF - que atribuem com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa de leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração e 
sobre servidores públicos, seu regime jurídico ou aumento de sua remuneração -, o Tribunal julgou procedente o 
pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Mato Grosso do Sul e declarou a 
inconstitucionalidade do art. 38, incisos I e II, e seus §§ 1º e 2º, da Constituição do mesmo Estado, que 
disciplinava a incorporação das vantagens pecuniárias do cargo em comissão à remuneração do servidor.  
ADI 843-MS, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.8.2002.(ADI-843) 
Vício de Iniciativa e Servidores Públicos - 2  
Por ofensa ao art. 61, § 1º, II, c, da CF - que atribui com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa 
de leis que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico -, o Tribunal julgou procedente o pedido 
formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul e declarou a 
inconstitucionalidade da Lei 9.536/92, do mesmo Estado, que, resultante de iniciativa parlamentar, dispunha 
sobre a dispensa de servidores públicos eleitos para mandatos em entidades de classe ou sindical.  
ADI 895-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.8.2002.(ADI-895) 
Procurador-Geral de Justiça: Destituição 
Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra alguns dispositivos 
da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda 20/2001. O Tribunal deferiu a suspensão 
cautelar de eficácia dos §§1º e 2º do art. 99 da referida Constituição estadual, que prevêem formas de destituição 
do Procurador-Geral de Justiça, por aparente afronta ao § 4º do art. 128 da CF (“Os Procuradores-Gerais nos 
Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder 
Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.”).  
ADI (MC) 2.622-RO, rel. Min. Sydney Sanches, 8.8.2002.(ADI-2622) 
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Procurador-Geral de Justiça: Recondução 
No tocante ao caput do art. 99 da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda 20/2001, o 
Tribunal deferiu o pedido liminar para suspender a expressão que permitia mais de uma recondução do 
Procurador-Geral de Justiça, por ofender, à primeira vista, o § 3º do art. 128 da CF (“Os Ministérios Públicos dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei 
respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução.”).  
ADI (MC) 2.622-RO, rel. Min. Sydney Sanches, 8.8.2002.(ADI-2622) 
Membro do MP: Cargo de Confiança   
Em seguida, o Tribunal emprestou à alínea f do inciso II do art. 100 da Constituição do Estado de Rondônia, na 
redação dada pela Emenda 20/2001- que proíbe a nomeação de membros do Ministério Público para qualquer 
cargo demissível ad nutum -, interpretação conforme à Constituição para suspender qualquer interpretação que 
abranja, na vedação, o exercício de cargos demissíveis ad nutum no âmbito da Administração do Ministério 
Público estadual.  
ADI (MC) 2.622-RO, rel. Min. Sydney Sanches, 8.8.2002.(ADI-2622) 
Tribunal de Contas Estadual: Modelo Federal 
Julgando procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado da Bahia, o 
Tribunal declarou a inconstitucionalidade, na Constituição do mesmo Estado, da expressão constante do art. 89, 
que incluía as isenções fiscais dentre as matérias subordinadas à fiscalização da Assembléia Legislativa, e da 
alínea b do inciso I do art. 95, que atribuía ao Tribunal de Contas estadual julgar o recurso, de ofício ou 
voluntário, de decisão denegatória de pensão do órgão de previdência do Estado. Entendeu-se configurada a 
violação ao art. 70 da CF, que não prevê o controle externo sobre a concessão de isenções fiscais, e ao art. 71, 
III, da CF, que confere ao TCU a competência apenas para apreciar a legalidade da concessão de pensões —  
dispositivos de observância obrigatória pelos Estados por força do art. 75 da CF, que estende aos tribunais de 
contas dos estados e dos municípios o modelo de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas 
da União.  
ADI 461-BA, rel. Min. Carlos Velloso, 8.8.2002.(ADI-461) 
Prestação de Informações 
O Tribunal julgou improcedente no mérito o pedido formulado na ação direta ajuizada pelo Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul e declarou a constitucionalidade do art. 12 da Constituição do mesmo Estado, que 
assegura às Câmaras Municipais, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, a prerrogativa de 
solicitarem informações aos órgãos da administração direta e indireta, situados nos Municípios, no prazo de dez 
dias úteis a contar da data da solicitação. Entendeu-se não configurada a ofensa ao princípio da separação dos 
Poderes (CF, art. 2º), tendo em conta que a colaboração é essencial ao federalismo cooperativo.  
ADI 1.001-RS, rel. Min. Carlos Velloso, 8.8.2002.(ADI-1001) 
Vício de Iniciativa e Administração Estadual 
Julgando o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia, o 
Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 263 do texto permanente da Constituição do referido Estado, e 
dos artigos 19 e 23 do Ato das Disposições Transitórias da mesma Constituição estadual, que, respectivamente, 
limitava o número de secretarias estaduais, restringia a quantidade e o tempo de duração de secretarias 
extraordinárias e tratava da extinção das secretarias excedentes e suas funções gratificadas. Entendeu-se 
caracterizada a ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a propositura de leis que tratem 
sobre a criação e extinção de órgãos da administração pública (CF, art. 61, § 1º, II, e) e à competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo para exercer a direção, organização e funcionamento da administração pública 
(CF, art. 84, II e VI, a).  
ADI 102-RO, rel. Min. Maurício Corrêa, 8.8.2002.(ADI-102) 
Liberdade Condicional: Término do Prazo de Prova 
Considera-se extinta a pena privativa de liberdade com o término do período de livramento condicional, se não 
houve a sua revogação nem a suspensão cautelar do curso do benefício por decisão judicial. Com base nesse 
entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para declarar extinta a pena objeto do livramento condicional 
concedido ao paciente, cujo período de prova, já cumprido, fora posteriormente prorrogado — em face do 
conhecimento tardio, pelo juiz da execução, da condenação do paciente em outro crime, cometido durante o 
período de prova —, resultando na revogação do benefício. Entendeu-se que a lei penal faculta ao juiz a 
possibilidade de suspender o curso do livramento condicional, salientando-se, ainda, na espécie, que as 
deficiências de comunicação entre os juízos não poderiam interferir na situação do paciente, já consumada (CPP, 
art. 732: “Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o Tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o 
Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, 
dependendo da decisão final no novo processo.”).  
HC 81.879-SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 6.8.2002. (HC-81879) 
Defensor Público e Intimação de Acórdão do STJ 
A prerrogativa dos membros da defensoria pública dos Estados, consistente no recebimento de intimação pessoal 
em qualquer processo e grau de jurisdição (LC 80/94, art. 128, I), abrange a intimação de acórdão proferido em 
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habeas corpus pelo STJ. Com esse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus impetrado contra ato do Vice-
Presidente do STJ que negara seguimento, por intempestividade, a recurso ordinário interposto contra acórdão 
em habeas corpus, do qual o defensor público não fora intimado pessoalmente. Precedentes citados: HC 79.954-
SP (DJU de 28.4.2000); HC 80.103-RJ (DJU de 25.8.2000); HC 80.104-RJ (DJU de 15.3.2002).  
HC 81.958-RJ, rel. Min. Maurício Corrêa, 6.8.2002.(HC-81958) 
C l i p p i n g    d o    D J 
9 de agosto de 2002 
ADI N. 1.000-CE – Q. de Ordem 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES  
Soberania do Júri. Tendo em conta a precariedade das provas produzidas em juízo contra o paciente, a Turma, 
afastando a tese do acórdão recorrido de que os jurados, ao absolvê-lo, teriam agido em manifesta contrariedade 
à prova dos autos, deferiu o writ a fim de cassar os acórdãos recorridos e restabelecer a decisão absolutória. A 
Turma, salientando que o júri escolhe uma dentre as versões plausíveis, considerou que o juízo não produzira 
qualquer prova conclusiva no sentido da participação do paciente no delito, não se podendo afirmar, assim, que o 
veredicto seria manifestamente contrário apenas em face de provas colhidas na fase inquisitorial, produzidas sem 
o crivo do contraditório.  
HC 80.985-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 6.8.2002.(HC-80985) 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 1º do artigo 40 da Constituição do Estado do Ceará em sua 
redação original. Questão de ordem. 
- No caso, tendo em vista que já quando da propositura da presente ação, em 28.01.94, o parágrafo primeiro do 
artigo 40 da Constituição do Estado do Ceará, em sua redação original, que foi o texto atacado, já tinha sido 
alterado pela Emenda Constitucional nº 9, de 16.12.92, essa alteração, por ser anterior e não posterior a tal 
propositura, não dá margem a tornar-se prejudicada esta ação, mas sim ao reconhecimento de que ela não pode 
ser conhecida, por se ter firmado a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ação direta de 
inconstitucionalidade que tenha por objeto norma já ab-rogada ou derrogada, independentemente de ter, ou não, 
produzido efeitos concretos. 
Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer desta ação direta, cassando-se a liminar deferida. 
ADI N. 1.061-BA – Q. de ordem 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. 
- Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a título de exemplo, na ADIQO 612 e na ADIQO 2.290) de que, 
havendo a cessação superveniente, inclusive por auto-revogação, da norma jurídica impugnada por meio de ação 
direta de inconstitucionalidade, esta fica prejudicada por perda de seu objeto. 
- No caso, como salientou o parecer da Procuradoria-Geral da República, o dispositivo legal impugnado, por ter 
sua vigência limitada no tempo - o exercício de 1994 - se auto-revogou ao término dele. 
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, 
ficando cassada, em conseqüência, a liminar concedida. 
ADI  N. 1.830-DF – Q. de Ordem 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.  Falta de aditamento com relação às Medidas 
Provisórias que reeditaram aquela a respeito da qual se alega a omissão inconstitucional.  Questão de ordem. 
- Ainda quando se trata de ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial, como é o caso da presente, 
fica ela prejudicada se não houver, sendo reeditada a Medida Provisória dela objeto, o aditamento à inicial das 
que a reeditaram.  Precedente desta Corte: ADIQO nº 2.162. 
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão parcial. 
EDv N. 146.942-SP 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
Decisão: O Tribunal proveu os embargos de divergência para assentar a competência da Justiça do Trabalho. 
Decisão unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Ilmar Galvão. Presidência do Senhor  Ministro 
Marco Aurélio. Plenário, 05.06.2002. 
*noticiado no Informativo 271 
Inq N. 960-PR 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBARAÇO À EXECUÇÃO DE 
DILIGÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL). 
Hipótese em que a conduta narrada na denúncia se amolda ao delito imputado, estando descritos, em tese, os 
elementos configuradores do ilícito penal, sendo que a resposta apresentada pelo denunciado não permite 
concluir, de forma inequívoca, pela improcedência da acusação, não ocorrendo, por outro lado, nenhuma das 
hipóteses de rejeição previstas no art. 43 do Código de Processo Penal. 
Denúncia recebida. 
Inq N. 1.766-DF 
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RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Queixa-crime. 
- Tratando-se de ação penal privada, sua análise, na fase de recebimento ou não dela, se circunscreve ao crime 
que é apontado na queixa como praticado pelo querelado. 
- No caso, não só há falta de justa causa para o oferecimento da queixa-crime por estar inteiramente 
desacompanhada de qualquer elemento, mínimo que seja, de prova sobre a materialidade do crime, baseando-se 
o seu oferecimento tão-só na versão do querelante, mas também por a queixa-crime imputar ao querelado a 
prática de crime de calúnia por haver este atribuído ao querelante fato que, manifestamente, não é delito de 
ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. 
Queixa-crime que se rejeita por falta de justa causa. 
RE N. 215.325-RS 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Recurso extraordinário. Lei estadual que determina o uso obrigatório de cinto de segurança nas 
vias públicas do Estado. Inconstitucionalidade. 
- O Plenário desta Corte, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 2101, declarou a 
inconstitucionalidade de Lei estadual que tornava obrigatória a notificação pessoal dos motoristas pela não-
utilização de cinto de segurança, por cuidar ela de matéria específica de trânsito, invadindo competência 
exclusiva da União, salientando, ainda, que, enquanto não editada a lei complementar prevista no parágrafo 
único do artigo 22 da Carta Federal, não pode o Estado legislar sobre trânsito. 
- Em sentido análogo, o julgamento da ADIMEC 874. 
Recurso extraordinário não conhecido, e declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.521/95 do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
*noticiado no Informativo 273 
RE 227.384-SP 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Recurso extraordinário. 
- A competência para legislar sobre trânsito é exclusiva da União, conforme jurisprudência reiterada desta Corte 
(ADI 1.032, ADIMC 1.704, ADI 532, ADI 2.101 e ADI 2.064), assim como é a competência para dispor sobre a 
obrigatoriedade do uso de cinto de segurança (ADIMC 874). 
- Ora, em se tratando de competência privativa da União, e competência essa que não pode ser exercida pelos 
Estados se não houver lei complementar - que não existe - que o autorize a legislar sobre questões específicas 
dessa matéria (artigo 22 da Constituição), não há como pretender-se que a competência suplementar dos 
Municípios prevista no inciso II do artigo 30, com base na expressão vaga aí constante “no que couber”, se possa 
exercitar para a suplementação dessa legislação da competência privativa da União. 
- Ademais, legislação municipal, como ocorre, no caso, que obriga o uso de cinto de segurança e proíbe 
transporte de menores de 10 anos no banco dianteiro dos veículos com o estabelecimento de multa em favor do 
município, não só não diz respeito, obviamente, a assunto de interesse local para pretender-se que se enquadre na 
competência legislativa municipal prevista no inciso I do artigo 30 da Carta Magna, nem se pode apoiar, como 
decidido na ADIMEC 874, na competência comum contemplada no inciso XII do artigo 23 da Constituição, não 
estando ainda prevista na competência concorrente dos Estados (artigo 24 da Carta Magna), para se sustentar 
que, nesse caso, caberia a competência suplementar dos Municípios. 
Recurso extraordinário não conhecido, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei 11.659, de 4 de novembro 
de 1994, do Município de São Paulo. 
*noticiado no Informativo 273 
HC N. 81.646-PE 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: I. Habeas-corpus: cabimento: direito probatório. 
1. Não é questão de prova, mas de direito probatório — que comporta deslinde em habeas-corpus —, a de saber 
se é admissível a pronúncia fundada em dúvida declarada com relação à existência material do crime. 
II. Pronúncia: inadmissibilidade: invocação descabida do in dubio pro societate na dúvida quanto à existência do 
crime. 
2. O aforismo in dubio pro societate que — malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido 
reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia —, 
jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação a qual se reclama esteja o juiz convencido. 
3. O convencimento do juiz, exigido na lei, não é obviamente a convicção íntima do jurado, que os princípios 
repeliriam, mas convencimento fundado na prova: donde, a exigência — que aí cobre tanto a da existência do 
crime, quanto da ocorrência de indícios de autoria, de que o juiz decline, na decisão, “os motivos do seu 
convencimento”. 
4. Caso em que, à frustração da prova pericial — que concluiu pela impossibilidade de determinar a causa da 
morte investigada —, somou-se a contradição invencível entre a versão do acusado e a da irmã da vítima: 
conseqüente e confessada dúvida do juiz acerca da existência de homicídio, que, não obstante, pronunciou o réu 
sob o pálio da invocação do in dubio pro societate, descabido no ponto. 
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5. Habeas-corpus deferido por falta de justa causa para a pronúncia. 
*noticiado no Informativo 271 
RE N. 238.112-RS 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Recurso extraordinário. 
- Recentemente, o Plenário desta Corte, ao concluir o julgamento do RE 201.465, que versava questão análoga à 
presente, deu pela constitucionalidade do artigo 3º, I, da Lei 8.200/91, na redação original e na dada pelo artigo 
11 da Lei 8.682/93. Com efeito, decidiu ele que essa Lei, em nenhum momento, modificou a disciplina da base 
de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 
1990, da variação do IPC, mas tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de 
cálculo da correção monetária; ademais, seu artigo 3º, I, prevendo hipótese nova de dedução na determinação do 
lucro real, se constitui como favor fiscal ditado por opção política legislativa, não ocorrendo, assim, empréstimo 
compulsório. 
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 
Recurso extraordinário não conhecido. 
RE N. 244.931-PA 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Recurso extraordinário. Incorporação de gratificação pelo exercício de cargos comissionados. 
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos artigos 5º, II, LXIX, 37, “caput”, e 169 da Constituição 
(súmulas 282 e 356). 
- Por outro lado, no tocante à alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e a direito adquirido, essa violação 
inexiste, como demonstrou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence ao indeferir, em caso análogo ao presente, o 
pedido de suspensão de segurança nº 1.033, “verbis”: 
 “De logo, a situação não parece ser de retroação, mas de aplicação imediata; de outro lado, quando se 
entendesse ser o caso da chamada "retroatividade mínima" (Matos Peixoto, "apud" Moreira Alves, ADIN 493, 
RTJ 143/724, 744), o certo é que a proibição constitucional da lei retroativa não é absoluta, mas restrita às 
hipóteses de prejuízo ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (Pontes de Miranda, 
Comentários à Constituição de 1946, 1953, IV/126), do que, evidentemente, não se trata.  Até porque, de regra, 
não os pode invocar contra o particular o Estado de que dimana a lei nova". 
Recurso extraordinário não conhecido. 
RE N. 289.320-DF 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Polícia Civil. Regime Jurídico. Opção. 
- Inexistência da alegada infringência aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição. 
- Improcedência, no mérito - e tendo em vista a pretensão dos ora recorrentes -, das alegações de ofensa aos 
princípios constitucionais da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido e da harmonia e 
independência dos Poderes. 
Recurso não conhecido. 
*noticiado no Informativo 273 
AG (AgR) N. 321.050-RJ 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F., 1967, art. 19, III, c; C.F., 1988, art. 150, VI, c. 
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o pálio da C.F./67, é no sentido de que as 
entidades de previdência privada, porque não são entidades de assistência social, não estão abrangidas pela 
imunidade tributária do art. 19, III, c, C.F./67, ou art. 150, VI, c, C.F./88. 
II. - Entendimento pessoal do relator, em sentido contrário, esclarecendo-se, entretanto, que tal entendimento não 
é sustentável sob o pálio da C.F./88. É que esta, a C.F./88, distingue previdência de assistência social (C.F./88, 
art. 194). Ora, a imunidade do art. 150, VI, c, CF/88, é restrita às entidades de assistência social. 
III. - Precedente do STF: RE 202.700-DF, M. Corrêa, Plenário, 8.11.2001. 
IV. - Agravo não provido. 
 
34. INFORMATIVO N° 277 DO STF - 12 a 16 de agosto de 2002. 
 
Conflito de Competência: Inexistência 
O Tribunal não conheceu de conflito negativo de competência suscitado pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais em face de Juiz Criminal do Estado do Paraná — que declinara da competência para o processo 
remetendo os autos ao Juízo Criminal de Belo Horizonte. Considerou-se inexistente o conflito de competência, 
haja vista que o Ministério Público não decide, apenas opina, afastando-se, também, o alegado conflito 
federativo entre os mencionados Estados, o que atrairia a competência do STF para o julgamento da causa (CF, 
art. 102, I, f) . Determinou-se, então, a remessa dos autos ao Juiz Criminal de Belo Horizonte para que se 
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pronuncie sobre sua própria competência. Precedente citado: CC 7.104-BA (julgado em 27.6.2002, acórdão  
pendente de publicação).  
CC 7.117-MG, rel. Min. Sydney Sanches, 8.8.2002.(CC-7117) 
Intervenção Federal em São Paulo  
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 precatório relativo a crédito de 
natureza alimentar. O Min. Marco Aurélio, relator, proferiu voto no sentido do deferimento do pedido 
formulado, para que seja requisitada a intervenção nos termos do art. 36, II, da CF (CF, art. 36: “A decretação da 
intervenção dependerá: ... II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;”). De outro lado, o Min. 
Gilmar Mendes votou pelo indeferimento do pedido por falta de proporcionalidade e pela circunstância de que 
não houve o descumprimento voluntário da decisão judicial para efetuar o pagamento dos precatórios — o que 
em tese justificaria o pedido de intervenção federal —, mas sim a inexistência de recursos financeiros para tanto. 
Os Ministros Ellen Gracie, Nelson Jobim e Maurício Corrêa também votaram pelo indeferimento do pedido por 
entenderem ser suficiente para afastar a pretensão dos requerentes a falta de numerário que permita o pagamento 
dos precatórios, não tendo havido o descumprimento intencional de decisão judicial. De sua parte, o Min. Ilmar 
Galvão, em face da previsão no orçamento da verba necessária para o pagamento dos precatórios, proferiu voto 
no sentido de deferir em parte o pedido de intervenção apenas para que o STF expeça uma ordem ao Governador 
do Estado para que ponha à disposição do Tribunal de Justiça local os duodécimos do mês relativos à verba 
destinada ao pagamento de precatórios no orçamento de 2002, por entender que a Constituição Federal autoriza a 
adoção de medida que baste ao restabelecimento da normalidade, não exigindo necessariamente o afastamento 
do Governador (CF, art. 36, § 3º). Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Carlos 
Velloso.  
IF 2.915-SP e IF 2.953-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 14.8.2002.(IF-2915)(IF-2953) 
Pessoa Jurídica e Gratuidade da Justiça 
A pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita desde que demonstre a falta de recursos 
para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não bastando a simples declaração de pobreza. 
Com esse entendimento, o Tribunal manteve decisão do Min. Marco Aurélio, Presidente, que indeferira o pedido 
de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica sem a devida comprovação da insuficiência de 
recursos.  
Rcl (AgR-ED) 1.905-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 15.8.2002.(RCL-1905) 
Readaptação: Vício Formal 
O Tribunal, julgando o mérito de ação direta de inconstitucionalidade requerida pelo Governador do Estado do 
Espírito Santo, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 98/97, do mesmo Estado, que previa a 
readaptação, em atividade compatível com a sua aptidão física e mental, do servidor que sofresse modificação no 
seu estado de saúde que impossibilitasse ou desaconselhasse o exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. 
Reconheceu-se a inconstitucionalidade formal da norma impugnada por ofensa ao art. 61, § 1º, II, a e c, da CF, 
que reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a criação de funções na 
administração pública e o regime jurídico dos servidores públicos, bem como a inconstitucionalidade material, 
por violação ao art. 37, II, da CF, que exige concurso público para a investidura em cargo público. De sua parte, 
o Min. Marco Aurélio acompanhou o voto do Min. Ilmar Galvão apenas quanto à inconstitucionalidade formal, 
fundamento suficiente para a decisão.  
ADI 1.731-ES, rel. Min. Ilmar Galvão,15.8.2002.(ADI-1731) 
Vício de Iniciativa e Servidores Públicos  
Por ofensa ao art. 61, § 1º, II, c, da CF — que atribui com exclusividade ao chefe do Poder Executivo a iniciativa 
de leis que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, o Tribunal julgou procedente o pedido 
formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e declarou a 
inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT da Constituição do mesmo Estado, que assegurava o direito de 
reversão ao serviço ativo aos policiais que, embora houvessem completado sessenta e cinco anos, não tivessem 
formalizada sua aposentadoria compulsória até a data de promulgação da Constituição da República. 
Reconheceu-se, ainda, a inconstitucionalidade material do mencionado dispositivo por ter criado hipótese de 
retroatividade da norma constitucional federal não prevista em seu texto. Os Ministros  Sepúlveda Pertence e 
Marco Aurélio acompanharam o voto do Min. Ilmar Galvão apenas quanto à inconstitucionalidade formal, 
fundamento suficiente para a decisão.   
ADI 250-RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 15.8.2002.(ADI-250) 
Ministério Público Estadual  
Concluído o julgamento do pedido de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Partido Social Liberal – PSL 
contra dispositivos da Lei Complementar 34/94, do Estado de Minas Gerais, com as alterações dadas pela LC 
61/2001, que dispõe sobre a organização do Ministério Público estadual (v. Informativo 272). O Tribunal, por 
aparente violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, c), deferiu o pedido de medida liminar para suspender a eficácia da 
expressão “e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias”, constante do inciso LXII do artigo 
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18 da referida Lei Complementar estadual [“Art. 18 - Ao Procurador-Geral de Justiça compete: ... LXII - 
requisitar, motivadamente, meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias, 
para o exercício de atividades técnicas ou especializadas nos procedimentos administrativos do Ministério 
Público.”]. Vencidos em parte os Ministros Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Moreira Alves e Celso de Mello que, 
embora com base no mesmo fundamento, votaram pelo deferimento da medida liminar apenas quanto à 
expressão “e servidores públicos” por entenderem que o “prazo não superior a 90 (noventa) dias” diz respeito, 
também, à requisição de materiais (não impugnada na petição inicial).  
ADI (MC) 2.534-MG, rel. Min. Maurício Corrêa, 12.6.2002.(ADI-2534) 
PASEP 
O Tribunal julgou improcedente ação cível originária ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a União em 
que se pretendia a inexigibilidade da contribuição do PASEP, e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade 
da Lei 13.270/99, do mesmo Estado, que cancelava a adesão do Estado ao PASEP, nos termos da orientação 
firmada no julgamento da ACO 471-PR (julgada em 11.4.2002, v. Informativos 263 e 264) no qual o Plenário 
decidiu que, com o advento da CF/88, o PASEP tornou-se uma contribuição tributária e, portanto, obrigatória, 
deixando de ter caráter voluntário (CF, art. 239).  
ACO-MG, rel. Min. Maurício Corrêa, 15.8.2002.(ACO-580) 
Tribunal de Contas: Critério de Precedência 
Deferida medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON contra o art. 307, II, IV e VI das Disposições Constitucionais Gerais 
da Constituição do Estado do Pará, com a redação dada pela Emenda Constitucional 10/97, que prevêem critério 
de precedência das vagas de Conselheiros do tribunal de Contas do Estado e do tribunal de Contas dos 
Municípios ocorridas após a promulgação da Constituição Estadual ou que venham a ocorrer (“Art. 307 - O 
processo de escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, 
em caso de vaga ocorrida após a promulgação desta Constituição, ou que venha a ocorrer, observado o disposto 
no art. 119, obedecerá ao seguinte critério: ... II – A terceira vaga por escolha do Governador do Estado; ... IV – 
A quinta e a sexta vagas por escolha do Governador do Estado, dentre Auditores e membros do Ministério 
Público junto ao Tribunal), respectivamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; ... VI – a  partir 
da oitava vaga, reiniciar-se-á o processo previsto nos incisos anteriores, observando-se a respectiva ordem de 
nomeação.”). O Tribunal, considerando que, embora não haja uma ordem de precedência compulsória 
estabelecida pela CF, deve prevalecer a interpretação que viabilize a implantação mais rápida do modelo 
constitucional (quatro conselheiros escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo 
estadual), deferiu o pedido de medida liminar com eficácia ex tunc para, em face do princípio da razoabilidade, 
dar interpretação conforme à CF de modo a explicitar que a vaga prevista no inciso II do art. 307 será provida 
por escolha do Governador, mas dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
do Estado, e para suspender, no inciso IV do art. 307, a eficácia da expressão “dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, respectivamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento”. 
Precedentes citados: ADI (MC) 1.957-AP (DJU de 11.6.99); ADI (MC)  2.209-PI (DJU de 1º.9.2000).  
ADI (MC) 2.596-PA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 15.8.2002.(ADI-2596) 
Polícia Militar e Vinculação de Vencimentos 
Por ofensa ao art. 37, XIII, da CF, que veda a equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo 
Governador do Estado do Acre para declarar a inconstitucionalidade da expressão constante da parte final do § 
1º do art. 37 da Constituição do mesmo Estado, que equiparava os soldos da Polícia Militar do Estado aos dos 
servidores militares federais. Precedentes citados: ADI (MC) 117-PR (DJU de 7.5.93); ADI 237-RJ (DJU de 
1º.2.93).  
ADI 196-AC, rel. Ministra Ellen Gracie, 15.8.2002.(ADI-196) 
Preâmbulo da Constituição  
O Tribunal julgou improcedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Partido Social Liberal – PSL 
contra o preâmbulo da Constituição do Estado do Acre, em que se alegava a inconstitucionalidade por omissão 
da expressão “sob a proteção de Deus”, constante do preâmbulo da CF/88. Considerou-se que a invocação da 
proteção de Deus no preâmbulo da Constituição não tem força normativa, afastando-se a alegação de que a 
expressão em causa seria norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.  
ADI 2.076-AC, rel. Min. Carlos Velloso, 15.8.2002.(ADI-2076)  
ADPF: Ilegitimidade Ativa 
Iniciado o julgamento de agravo regimental contra decisão do Min. Carlos Velloso, então Presidente, que negara 
seguimento à ação de argüição de descumprimento de preceito fundamental por falta de legitimidade ativa ad 
causam, já que o autor não figura entre os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade (Lei 
9.882/99, art. 2º, I: “Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados para 
a ação direta de inconstitucionalidade;”). Após os votos dos Ministros Sydney Sanches, relator, Gilmar Mendes, 
Ellen Gracie, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Celso de Mello e Sepúlveda 
Pertence no sentido do desprovimento do agravo, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. 
Marco Aurélio.  
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ADPF (AgR) 11-SP, rel. Min. Sydney Sanches, 15.8.2002.(ADPF-11)   
Assistência Simples e Competência do STF 
Somente a assistência litisconsorcial legitima o exercício da competência originária do STF para julgar “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” (CF, art. 102, I, f). Com esse entendimento, a Turma julgou 
improcedente o pedido formulado em reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo, em que se pretendia 
preservar a competência do STF para o julgamento de ação de desapropriação promovida pela CESP – Cia 
Energética do Estado de São Paulo contra o mesmo Estado, pela circunstância de a União figurar como 
assistente simples da autora. Precedente citado: ACO (QO) 487-RS (DJU de 1º.3.2002).  
Rcl 732-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 13.8.2002.(RCL-732) 
Petição por Meio de Assinatura Digitalizada 
A Turma negou provimento a agravo regimental em que se pretendia a reforma da decisão proferida pela 
Ministra Ellen Gracie, relatora, que negara seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, por haver 
sido ele interposto por meio de cópia reprográfica. Alegava-se, na espécie, que a petição constante dos autos não 
seria uma cópia reprográfica, mas sim uma petição com assinatura digitalizada, sustentando-se, assim, o 
processamento dos autos, com base no art. 1º, da Lei 9.800/99 (“É permitida às partes a utilização de sistema de 
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam 
de petição escrita.”). A Turma, salientando que a jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que apenas a 
petição em que o advogado tenha originalmente firmado a sua assinatura tem validade reconhecida, afastou a 
aplicação do mencionado art. 1º da Lei 9.800/99 à espécie, à consideração de que determinados meios 
decorrentes da modernidade, tal como a assinatura digitalizada, precisam ser normatizados antes de serem postos 
em prática.  
RMS (AgR) 24.257-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 13.8.2002.(RMS-24257) 
Competência para Julgamento de Prefeito e Prova 
A Turma manteve acórdão do STJ que indeferira habeas corpus impetrado em favor de prefeito municipal — 
acusado da suposta prática do crime de peculato por haver desviado verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) —
, em que se pretendia o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal sob a 
alegação de que haveria interesse da União no feito. Considerou-se não haver prova de que os recursos utilizados 
seriam da União, de maneira que a discussão em torno da alegada incompetência da Justiça Estadual não poderia 
ser feita em sede de habeas corpus.  
RHC 81.943-PB, rel. Min. Celso de Mello, 13.8.2002.(RHC-81943)  
C l i p p i n g    d o    D J 
16 de agosto de 2002 
ADI N. 62-DF – Liminar 
RELATOR: MIN. ALDIR PASSARINHO 
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 63/89: arts. 14 e 15. Medida Cautelar: 
concessão negada. Pressupostos inocorrentes. 
Embora o objetivo de natureza social da ação proposta, não é justificável a concessão da medida cautelar para 
que se suspenda a aplicação dos artigos 14 e 15 da Medida Provisória nº 63, de 1989, até por não se conhecer a 
exata repercussão que a decisão teria nas finanças da Previdência Social, como ainda porque a  apreciação da 
Medida Provisória pelo Congresso Nacional se dá em prazo exíguo, como resulta do disposto no artigo 62 e seu 
parágrafo único da nova Constituição Federal. 
Não configurados os pressupostos que justificariam a liminar, cabe indeferí-la. 
ADI N. 1.500-ES 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, 
IX. Lei 4.957, de 1994, art. 4º, do Estado do Espírito Santo. Resolução nº 1.652, de 1993, arts. 2º e 3º, do Estado 
do Espírito Santo. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS: FIXAÇÃO. Resolução nº 08/95 do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo. 
I. - A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público. C.F., art. 37, II. As duas exceções à 
regra são para os cargos em comissão referidos no inc. II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. C.F., art. 37, IX. Nesta 
hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) 
necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 
II. - Lei 4.957, de 1994, art. 4º, do Estado do Espírito Santo e arts. 2º e 3º da Resolução 1.652, de 1993, da 
Assembléia Legislativa do mesmo Estado: inconstitucionalidade. 
III. - Os vencimentos dos servidores públicos devem ser fixados mediante lei. C.F., art. 37, X. Vencimentos dos 
servidores dos Tribunais: iniciativa reservada aos Tribunais: C.F., art. 96, II, b. 
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida relativamente ao artigo 1º da Resolução nº 1.652/93 da 
Assembléia Legislativa e julgada procedente, em parte. 
* noticiado no Informativo 274 
ADI N. 2.413-SC – Liminar 
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RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO 
REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. 
I. - O regulamento não está, de regra, sujeito ao controle de constitucionalidade. É que, se o ato regulamentar vai 
além do conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, pratica ilegalidade. A questão, em tal hipótese, 
comporta-se no contencioso de direito comum. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 
II. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 
* noticiado no Informativo 253 
RCR N. 1.468-RJ 
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, DE 
MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA 
(ARTIGO 12 DA LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM.  
PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA: 1ª) Os juízes federais são competentes para processar e julgar os 
crimes políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os mesmos crimes em segundo grau de jurisdição (CF, 
artigos 109, IV , e 102, II, b), a despeito do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º, III, c, do Regimento Interno, 
cujas disposições não mais estão previstas na Constituição. 
2ª) Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência à Justiça Militar para julgar os crimes 
contra a segurança nacional (artigo 129 e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal 
denominação pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu par. único), outorgando-a à 
Justiça Federal (artigo 109, IV). 
3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira instância, esta Corte é competente para o exame da 
apelação, ainda que reconheça inaplicável a Lei de Segurança Nacional. 
MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe ao intérprete fazê-lo diante do caso concreto e 
da lei vigente. 
2. Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 
7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou 
expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da 
LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política. Precedentes. 
3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco, para, assentada a natureza comum do 
crime, anular a sentença e determinar que outra seja prolatada, observado o Código Penal. 
* noticiado no Informativo 182 
RCR N. 1.468-RJ – Q. Ordem 
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Questão de ordem, levantada pelo relator para o acórdão que julgou o mérito do recurso ordinário 
criminal, sobre pedido, apresentado após esse julgamento, de concessão de ofício de “habeas corpus”. Preliminar 
de competência. 
Incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame desse pedido a fim de que não ocorra supressão de 
instâncias em prejuízo do requerente. 
Questão de ordem que se resolve pelo reconhecimento da incompetência desta Corte. 
* noticiado no Informativo 192 
AI N. 379.392-SP – Q. Ordem 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA IN CONCRETO. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL FORAM COMINADAS AS PENAS DE 
MULTA E DE INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.  
Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do réu em relação à pena de multa aplicada, que se tornou 
definitiva ante a inexistência de recurso da acusação. Hipótese, entretanto, em que o processo deve prosseguir 
em face da pena restritiva de direito cominada que, por possuir natureza independente e autônoma em relação à 
pena de multa, prescreve a seu tempo, não sendo alcançada pela prescrição desta. 
Questão de ordem que se resolve na forma acima explicitada.  
* noticiado no Informativo 274 
 
35. INFORMATIVO N° 278 DO STF - 19 a 23 de agosto de 2002. 
 
Mandado de Injunção: Não-Conhecimento 
O Tribunal, por maioria, não conheceu de mandado de injunção impetrado com o objetivo de compelir o 
Congresso Nacional a regulamentar o inciso I do art. 7º da CF — que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais 
“relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar” — em face da existência do art. 10, I, do ADCT, que regula provisoriamente o dispositivo em 
questão até que seja promulgada a referida lei complementar. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda 
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Pertence, que conheciam da impetração haja vista o caráter provisório do art. 10 do ADCT e o fato de que, 
passados 14 anos da promulgação da Constituição Federal, ainda não foi elaborada a lei complementar. 
Precedente citado: MI 114-SP (RTJ 143/707).  
MI 628-RJ, rel. Min. Sydney Sanches, 19.8.2002.(MI-628) 
Suspensão de Segurança: Eficácia no Tempo 
Havendo sido suspensa pelo STF a execução de liminar deferida em mandado de segurança, a posterior 
concessão da segurança no julgamento de mérito do writ, cujo objeto é o mesmo da medida cautelar, não afeta os 
efeitos da suspensão de segurança, nos termos do § 3º, do art. 297, do RISTF (“A suspensão de segurança 
vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo 
Tribunal Federal ou transitar em julgado.”). Com esse entendimento, o Tribunal julgou procedente o pedido 
formulado em reclamação, assentando persistir a suspensão de segurança até o trânsito em julgado da decisão 
final do mandado de segurança, cassando o ato que determinou o imediato cumprimento da segurança concedida. 
Precedentes citados: Rcl 780-PI (DJU de 20.9.96); Rcl 761-PE (DJU de 22.3.96); Rcl 846-DF (DJU de 8.11.96).  
Rcl 1.463-MT, rel. Min. Marco Aurélio, 19.8.2002.(RCL-1463) 
Conflito de Competência: TACRIM e Turma Recursal 
Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência entre Tribunal de Alçada 
Criminal e Turma Recursal de Juizado Especial, em face do art. 105, I, d, da CF (“Art. 105. Compete ao Superior 
Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: ... d) os conflitos de competência entre quaisquer 
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre 
juízes vinculados a tribunais diversos;”). Com esse entendimento, o Tribunal não conheceu de conflito negativo 
de competência suscitado pela Turma Recursal do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte-
MG em face do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de Minas Gerais, determinando a remessa dos autos ao 
STJ. Considerou-se que a Turma Recursal de Juizado Especial, embora seja órgão colegiado de 1º grau, julga em 
2º grau de jurisdição, e que o Tribunal de Alçada, por sua vez, não está subordinado ao Tribunal de Justiça 
estadual, atraindo, portanto, a competência do STJ para julgar o conflito de competência entre tribunal e juízes a 
ele não vinculados.  
CC 7.081-MG, rel. Min. Sydney Sanches, 19.8.2002.(CC-7081) 
ISS de Sociedades Profissionais 
Aplicando o entendimento firmado no julgamento do RE 236.604-PR (DJU de 6.8.99; Leia a íntegra do voto 
condutor da decisão na seção de Transcrições do Informativo 152), no qual o Plenário decidiu que os §§ 1º e 3º 
do art. 9º do DL 406/68, que tratam do ISS devido por sociedades civis prestadoras de serviços profissionais, 
foram recebidos pela CF/88, o Tribunal conheceu e deu provimento a recurso extraordinário para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 2.080/93, do Município do Rio de Janeiro, na parte em que revogou o 
artigo 29 da Lei 691/84, do mesmo Município.  
RE 296.035-RJ, rel. Min. Moreira Alves, 21.8.2002.(RE-296035) 
Crimes Contra a Ordem Tributária 
Iniciado o julgamento de mérito de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 83, 
caput da Lei 9.430/96 (“A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária 
definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério Público 
após proferida decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário 
correspondente”). Após o voto do Min. Gilmar Mendes, relator, julgando improcedente o pedido formulado na 
ação por entender que a norma impugnada  não impede a atuação do Ministério Público Federal no tocante à 
propositura da ação penal, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Sepúlveda Pertence.  
ADI 1.571-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 21.8.2002.(ADI-1571) 
Ministério Público do Trabalho 
Julgando improcedente o pedido formulado na ação direta ajuizada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos-CNTM, o Tribunal declarou a constitucionalidade do inciso IV, do art. 83, da LC 
75/93 (Estatuto do Ministério Público da União), que determina a competência do Ministério Público do 
Trabalho para propor  as ações cabíveis para a declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou 
convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos 
trabalhadores. Afastou-se a tese de inconstitucionalidade sustentada pela autora da ação no sentido de que a 
norma impugnada teria ultrapassado as funções institucionais do Ministério Público, previstas no art. 129, da CF, 
cerceando a liberdade sindical quanto à formalização de acordos e convenções coletivos. Considerou-se que o 
Ministério Público atua como fiscal da lei, podendo, ainda, exercer outras funções além das mencionadas 
expressamente na CF, nos termos do art. 128, § 5º, e  art. 129, IX, da mesma Carta (Art. 128: “§ 5º Leis 
complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público,...”. Art. 129: “São funções 
institucionais do Ministério Público: ... IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade,...”).  
ADI 1.852-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 21.8.2002.(ADI-1852) 
Vício Formal 
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Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra a Lei 
6.838/99, do mesmo Estado, que obriga o DETRAN a notificar  o término de vigência da carteira nacional de 
habilitação, a cada portador, 30 dias antes de expirar o prazo de validade. Considerou-se juridicamente relevante 
a tese de inconstitucionalidade por aparente afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito 
(CF, art. 22, XI). De outra parte, os Ministros Sydney Sanches, relator, Nelson Jobim e Carlos Velloso, 
entendendo que a Lei impugnada não contém norma de trânsito, deferiram a liminar por fundamento diverso, 
qual seja, por entenderem caracterizada, à primeira vista, a ofensa à iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo prevista no art. 61, § 1º, II, e, da CF (“§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que: ... II - disponham sobre: ... e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI;”).  
ADI (MC) 2.372-ES, rel. Min. Sydney Sanches, 21.8.2002.(ADI-2372) 
Servidor: Responsabilidade Civil 
Iniciado o julgamento de mandado de segurança contra ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que, 
reconhecendo a culpa de servidor pela perda de  talonários de tíquete-alimentação que estavam sob sua 
responsabilidade, obrigou o mesmo a indenizar a Administração pelo prejuízo advindo do desaparecimento dos 
referidos talonários mediante desconto na sua folha de pagamento, além de aplicar a suspensão de servidor, 
convertida em multa. O Min. Maurício Corrêa, relator, proferiu voto no sentido de deferir o mandado de 
segurança por entender que a Lei 8.112/90, ao prever as penalidades disciplinares do servidor público federal, 
não autoriza a Administração a aplicar a seu servidor sanção pecuniária de natureza indenizatória, e que a 
apuração do fato culposo ou doloso para efeito da responsabilidade civil do servidor por dano ao erário deve ser 
submetida ao Poder Judiciário. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Gilmar 
Mendes.  
MS 24.182-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.8.2002.(MS-24182) 
ADI: Não-Cabimento 
Não se admite ação direta de inconstitucionalidade em que se impugna verbete de súmula de jurisprudência 
porquanto este não apresenta características de ato normativo. Com esse entendimento, o Tribunal manteve 
decisão do Min. Sydney Sanches, relator, que negara seguimento a ação direta ajuizada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS em que sustentava a inconstitucionalidade do Enunciado 310, 
aprovado pela Resolução 1/93 do Tribunal Superior do Trabalho. Precedente citado: ADIn 594-DF (RTJ 
151/20).  
ADI (AgR) 923-DF, rel. Min. Sydney Sanches, 21.8.2002.(ADI-923) 
Magistrados e Auxílio-Alimentação 
Tendo em vista que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (LC 35/79) enumerou, de forma 
exaustiva, os direitos e vantagens dos magistrados, nos quais não se inclui o direito ao auxílio-alimentação, o 
Tribunal, ouvido o Procurador-Geral da República, declarou de ofício a inconstitucionalidade do Ato nº 274 do 
STM, que concedera aos Juízes Auditores da Justiça Militar da União o direito ao auxílio-alimentação. Tratava-
se, na espécie, de mandado de segurança impetrado por Ministro do STM que, fundado no princípio da isonomia, 
pleiteava a concessão do referido benefício, que lhe fora negado pelo Conselho de Administração do STM. O 
Tribunal, considerando que os juizes auditores foram contemplados indevidamente com o auxílio-alimentação, 
entendeu que não seria possível, a título de isonomia, invocar tal situação ilegítima para justificar nova 
ilegalidade. Precedentes citados: RMS 21.410-RS (DJU de 2.4.93); RE 264.289-CE (DJU de 14.12.2001).  
AO 499-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.8.2002.(AO-499) 
Polícia e Bombeiro Militar do DF 
Julgando procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, o 
Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital 914/95, que dispunha sobre as escalas de serviço dos 
policiais e bombeiros militares do DF e estabelecia limitações à jornada de trabalho e aos serviços executáveis 
por policial ou bombeiro militar do corpo feminino, durante o período de gestação e amamentação. O Tribunal 
reconheceu a contrariedade ao art. 21, XIV, da CF, que confere à União a competência para organizar e manter 
os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, bem como ao art. 22, XXI, da mesma Carta, que prevê a 
competência privativa da União para legislar sobre a organização e efetivos das polícias militares e corpo de 
bombeiros militares.  
ADI 1.359-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 21.8.2002.(ADI-1359) 
Parquet: Manifestação Prescindível  
Julgado improcedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Ge-
ral da República contra dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (na 
redação dada pelas Resoluções 112/98 e 107/98, ambas do TJ/PE), que disciplinam regras para o julgamento das 
ações de habeas corpus e mandados de segurança no âmbito do próprio Tribunal.  Quanto ao art. 46-A (“A 
critério do desembargador relator, quando da remessa dos autos de mandados de segurança e de habeas corpus 
à Procuradoria-Geral de Justiça, poderão ser extraídas cópias autenticadas dos autos, que permanecerão no 
gabinete, as quais serão utilizadas para o julgamento do feito, nas hipóteses em que, findo o prazo legal para a 
emissão de parecer pelo Ministério Público, não tenham sido devolvidos”), e à cláusula final constante do art. 
161 (“Prestadas ou não as informações pela autoridade impetrada , findo o prazo legal, os autos serão 
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remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, observado o disposto no art. 46- A”), o Tribunal 
afastou a alegada ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, 22, I c/c 
48, caput) por entender que não foram estabelecidas regras novas de processo, mas apenas de procedimento, 
atendendo ao diposto no art. 96, I, a, da CF, que atribui competência privativa aos tribunais para elaborar seus 
regimentos internos. Entendeu-se, ainda, que as normas impugnadas não afastaram a regra legal de intimação do 
Ministério Público para pronunciar-se, o qual continua a ser intimado nos casos de intervenção obrigatória.  
ADI 1.936-PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 21.8.2002.(ADI-1936) 
Tutela Antecipada e Matéria Previdenciária 
Concluindo o julgamento de agravo regimental, o Tribunal manteve decisão do Min. Octavio Gallotti, relator, 
que negara seguimento a reclamação contra o deferimento de tutela antecipada por juiz federal para garantir a 
compensação de valores correspondentes a contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, em que se 
alegava o desrespeito à decisão do STF na ADC-4 — que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com 
efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada 
contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da 
Lei 9.494/97. Considerou-se que a decisão do STF na ADC-4 refere-se, exclusivamente, às situações referidas 
taxativamente no caput do art. 1º da Lei 9.494/97, não abrangendo, portanto, os parágrafos do art. 1º da Lei 
8.437/92, que são autônomos e não foram mencionados no art. 1º da Lei 9.494/97 (“Lei 9.494/97, art. 1º: 
“Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e 
seu parágrafo único e 7o da Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei 5.021, de 9 de junho 
de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”).  
Rcl (AgR) 1.020-RJ, rel. Min. Octavio Gallotti, 21.8.2002.(RCL-1020) 
Princípio da Reserva Legal 
Julgando procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Resolução 2.154/89, editada pela Assembléia Legislativa do 
mesmo Estado, que fixava limites de remuneração de seus servidores ativos e inativos. Considerou-se que a 
matéria em questão está sujeita à reserva de  lei, não podendo ser disciplinada por ato normativo interno do 
Poder Legislativo.  
ADI 48-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.8.2002.(ADI-48) 
Primeira Turma 
RE contra Matéria Pacificada no STF 
A Turma manteve decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, relator, que, por ausência de prequestionamento da 
matéria constitucional invocada, negara provimento a agravo de instrumento do Município de Porto Alegre, em 
que se pretendia a subida de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça local que 
dera pela constitucionalidade do art. 7º e parágrafos da Lei 7.539/94, declarados inconstitucionais pelo STF. 
Sustentava-se a aplicação, na espécie, do art. 101 do RISTF (“A declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pronunciada por maioria qualificada, aplica-se aos novos feitos 
submetidos às Turmas.”). Considerou-se que o assentamento prévio na jurisprudência da matéria de fundo em 
exame não dispensa os recursos extraordinários subsequentes do atendimento dos pressupostos específicos de 
cabimento, como o prequestionamento.  
AI (AgR) 375.270-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 20.8.2002.(AI-375270) 
Segunda Turma 
Militar: Deserção não Caracterizada 
Considerando manifesto o constrangimento ilegal imputado ao paciente, haja vista que o mesmo fora intimado à 
comparecer à unidade militar em que servia, sob pena de deserção, não obstante a concessão de liminar pelo 
TRF da 1ª Região garantindo-lhe o licenciamento das fileiras militares para assumir cargo público civil, a Turma 
deferiu habeas corpus preventivo impetrado contra acórdão do STM que negara seguimento a outro writ (no 
qual se pretendia conferir eficácia à referida decisão do TRF) por inexistência de ato concreto de 
constrangimento. HC deferido a fim de conceder salvo-conduto ao paciente até decisão final no mandado de 
segurança em trâmite perante a Justiça Federal. Precedente citado: HC 79.564-PE (DJU de 17.3.2000).  
HC 81.889-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 20.8.2002.(HC-81889) 
Proventos Isentos de IR e Pensão: Não-Extensão  
A isenção do imposto de renda concedida nas hipóteses de que trata a Lei 7.713/88 não se estende aos 
pensionistas, salvo se os mesmos também preencherem os requisitos previstos na Lei  para a sua concessão. Com 
base nesse entendimento, a Turma, afastando a alegada ofensa ao art. 40, § 5º, da CF/88, negou provimento a 
recurso extraordinário em que se sustentava o direito de pensionista ao recebimento do benefício na totalidade 
dos proventos do servidor falecido, a quem fora concedida isenção do imposto de renda por ser portador de 
cardiopatia grave. Salientou-se, ainda, que a referida isenção possui natureza subjetiva não podendo o 
Administrador Público concedê-la sem a observância dos requisitos e condições expressamente previstos em lei 
(Lei 7.713/88, art. 6º: “Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas 
físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos 
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, 
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hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave (...), mesmo que a doença tenha sido 
contraída depois da aposentaria ou reforma.”).  
RE 233.652-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 20.8.2002.(RE-233652) 
Prisão Especial de Advogado 
Concluído o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se 
alegava estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o 
assegurado ao advogado pelo Estatuto da OAB (v. Informativos 270 e 273). A Turma, por maioria, deferiu o writ 
por considerar que as instalações da prisão, tida por especial, a que submetido o paciente, não tem condições 
correspondentes à sala de Estado-Maior, como assegurado pelo art. 7º, V, da Lei 8.906/94, e, em conseqüência, 
determinou o recolhimento do paciente em prisão domiciliar (Lei 8.906/94, art. 7º. “São direitos do Advogado: 
... V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em Sala de Estado-Maior, com 
instalações e comodidades condignas, ..., e, na sua falta, em prisão domiciliar”). Vencido o Min. Carlos 
Velloso, relator, que indeferia o habeas corpus por considerar que, para se chegar à conclusão de que o paciente 
está recolhido em local inadequado, seria necessário o exame de matéria probatória, sendo, ainda, 
presumivelmente verdadeiras as afirmações do poder público de que o estabelecimento no qual o mesmo 
encontra-se preso é de natureza especial.  
HC 81.632-SP, rel. orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, 20.8.2002.(HC-81632) 
C l i p p i n g    d o    D J 
23 de agosto de 2002 
ADI N. 2.661-MA – Liminar 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A 
INCLUSÃO, NO EDITAL DE VENDA DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A, DA OFERTA DO 
DEPÓSITO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - 
CONTRARIEDADE AO ART. 164, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE 
ESPECÍFICO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DEFERIMENTO DA 
MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX TUNC.  
AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DOS ESTADOS-MEMBROS SERÃO DEPOSITADAS EM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI 
NACIONAL. 
- As disponibilidades de caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas 
por eles controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, cabendo, unicamente, à União 
Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º da Constituição da 
República. 
- O Estado-membro não possui competência normativa, para, mediante ato legislativo próprio, estabelecer 
ressalvas à incidência da cláusula geral que lhe impõe a compulsória utilização de instituições financeiras 
oficiais, para os fins referidos no art. 164, § 3º da Carta Política.  
O desrespeito, pelo Estado-membro, dessa reserva de competência legislativa, instituída em favor da União 
Federal, faz instaurar situação de inconstitucionalidade formal, que compromete a validade e a eficácia jurídicas 
da lei local, que, desviando-se do modelo normativo inscrito no art. 164, § 3º da Lei Fundamental, vem a 
permitir que as disponibilidades de caixa do Poder Público estadual sejam depositadas em entidades privadas 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. 
O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR CONSTITUCIONAL 
REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS 
ATOS ESTATAIS. 
- A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente 
subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do 
princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, 
confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do 
Estado. 
O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder estatal, 
legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 
pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. 
A ratio subjacente à cláusula de depósito compulsório, em instituições financeiras oficiais, das disponibilidades 
de caixa do Poder Público em geral (CF, art. 164, § 3º) reflete, na concreção do seu alcance, uma exigência 
fundada no valor essencial da moralidade administrativa, que representa verdadeiro pressuposto de legitimação 
constitucional dos atos emanados do Estado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. 
As exceções à regra geral constante do art. 164, § 3º da Carta Política - apenas definíveis pela União Federal -  
hão de respeitar, igualmente, esse postulado básico, em ordem a impedir que eventuais desvios ético-jurídicos 
possam instituir situação de inaceitável privilégio, das quais resulte indevido favorecimento, destituído de causa 
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legítima, outorgado a determinadas instituições financeiras de caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. 
Min. ELLEN GRACIE. 
A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE DE EXPRESSA 
DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
- A medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc, 
“operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere” (RTJ 124/80). 
Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se 
com eficácia ex tunc, em caráter retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86). Para que se 
outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que 
o Supremo Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que conceder essa medida 
extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Situação excepcional que se verifica no 
caso ora em exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia ex tunc. 
* noticiado no Informativo 271 
CC  N. 7.116-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
Conflito de Competência. Execução trabalhista e superveniente declaração de falência da empresa 
executada. 
Competência deste Supremo Tribunal para julgar o conflito, à luz da interpretação firmada do disposto no art. 
102, I, o da CF. Com a manifestação expressa do TST pela competência do Juízo suscitado, restou caracterizada 
a existência de conflito entre uma Corte Superior e um Juízo de primeira instância, àquela não vinculado, sendo 
deste Supremo Tribunal a competência para julgá-lo. Precedentes: CC’s 7.025, Rel. Min. Celso de Mello, 7.027, 
Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min. Marco Aurélio. 
Alegação de coisa julgada material. Inexistência. Tendo o referido mandamus como objeto a declaração do 
direito líquido e certo da massa falida em habilitar nos autos da falência o crédito do interessado, as teses 
suscitadas quanto à natureza privilegiada do crédito trabalhista, quanto à anterioridade da penhora em relação à 
declaração da falência e quanto à competência da Justiça Trabalhista para dar seguimento à execução, são todas 
razões de decidir, não alcançadas, segundo o disposto no art. 469, I do CPC, pela coisa julgada material. 
Ausência de identidade entre os elementos da ação mandamental impetrada e do conflito de competência. 
Quanto ao mérito, tenho por competente o Juízo suscitante, uma vez que, a natureza privilegiada do crédito 
trabalhista, conferida por força de lei, somente pode ser concebida no próprio âmbito do concurso dos credores 
habilitados na falência. O processo falimentar é uma execução coletiva, abarcando, inclusive, credores de mesma 
hierarquia, que não podem ser preteridos, uns pelos outros, pelo exaurimento do patrimônio da massa falida nas 
execuções individuais, impedindo-se, assim, o justo rateio entre seus pares, na execução falimentar. 
Conflito conhecido para declarar a competência do suscitante, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Americana - SP. 
* noticiado no Informativo 276 
RE N. 251.238-RS 
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Servidores Públicos. Reajuste de vencimentos e salários. Reajuste 
automático vinculado a indexadores futuros viola a autonomia do Município. A fixação  de piso de 
comprometimento  da RECEITA CORRENTE com os GASTOS COM PESSOAL, para efeito de reajuste, 
importa em vincular receita de impostos com despesa (CF, art. 167, IV). Inconstitucionalidade do art. 7º, e seus 
parágrafos, da Lei 7.428, de 13 de maio de 1994, com as modificações introduzidas pelo art. 2º da Lei 7.539, de 
24 de novembro de 1994, ambas do Município de Porto Alegre. Recurso conhecido e provido. 
* noticiado no Informativo 249 
HABEAS CORPUS N. 81.827-MT 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO. ACUSADOS: ÍNDIOS. DELITO COMUM. AUSÊNCIA DE 
DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
1. O deslocamento da competência para a Justiça Federal, na forma do inciso XI do artigo 109 da Carta da 
Republica, somente ocorre quando o processo versa sobre questões ligadas à cultura indígena e aos direitos sobre 
suas terras. 
2. Homicídio em que os acusados são índios. Crime motivado por desentendimento momentâneo, agravado por 
aversão pessoal em relação à vítima. Delito comum isolado, sem qualquer pertinência com direitos indígenas. 
Irrelevância do fato ter ocorrido no interior de reserva indígena. Competência da Justiça Estadual. 
Ordem indeferida. 
* noticiado no Informativo 270 
RE N. 121.140-RJ 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
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EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRÉDIO URBANO: 
PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL DO BAIRRO DO COSME VELHO. DECRETO MUNICIPAL 
7.046/87. COMPETÊNCIA E LEGALIDADE. 
1. Prédio urbano elevado à condição de patrimônio cultural. Decreto Municipal 7.046/87. Legalidade. Limitação 
administrativa genérica, gratuita e unilateral ao exercício do direito de propriedade, em prol da memória da 
cidade. Inexistência de ofensa à Carta Federal.  
2. Conservação do patrimônio cultural e paisagístico. Encargo conferido pela Constituição (EC 01/69, artigo 15, 
II) ao Poder Público, dotando-o de competência para, na órbita de sua atuação, coibir excessos que, se 
consumados, poriam em risco a estrutura das utilidades culturais e ambientais. Poder-dever de polícia dos entes 
estatais na expedição de normas administrativas que visem a preservação da ordem ambiental e da política de 
defesa do patrimônio cultural. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 

* noticiado no Informativo 258 
 
 

36. INFORMATIVO N° 279 DO STF - 26 a 30 de agosto de 2002. 
 
Servidor: Responsabilidade Civil – Errata 
Em retificação à notícia de início de julgamento do MS 24.182-DF (v. Informativo 278), esclarecemos que o 
Min. Maurício Corrêa, relator, proferiu voto no sentido de deferir o mandado de segurança, por entender que a 
Lei 8.112/90 apenas regulamenta a forma como poderá ocorrer o pagamento pelo servidor — o qual poderá até 
ocorrer mediante desconto em folha se houver a concordância por parte do servidor —, não autorizando, 
entretanto, desde já, a auto-executoriedade, pela Administração, do dano patrimonial que ela entenda devido.  
MS 24.182-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 21.8.2002.(MS-24182) 
Controle Concentrado de Lei Municipal 
Tendo em conta que o controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos Estados-membros tem como 
parâmetro a Constituição Estadual, nos termos do § 2º do art. 125 da CF (“Cabe aos Estados a instituição de 
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da 
Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”), o Tribunal julgou 
procedente o pedido formulado em reclamação ajuizada contra relator do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe que conhecera de ação direta de inconstitucionalidade contra lei do Município de Aracaju em face da 
CF. Caracterizada, assim, a usurpação da competência do STF para o controle abstrato de constitucionalidade 
perante a CF, o Tribunal determinou a extinção do processo sem julgamento de mérito cassando a liminar nela 
concedida — porquanto não se admite a ação direta contra normas municipais em face da Constituição Federal 
—, e declarou a inconstitucionalidade de expressão contida na alínea c do inciso I do art. 106 da Constituição do 
Estado de Sergipe, que outorga competência ao respectivo Tribunal de Justiça para processar e julgar ação direta 
de inconstitucionalidade de normas municipais em face também da Constituição Federal (“Art. 106. Compete, 
ainda, ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: ... c) a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais em face da Constituição Estadual, e de lei ou de ato 
normativo municipal em face da Constituição Federal ou da Estadual;”). Precedente citado: ADI 409-RS (DJU 
de 26.4.2002).  
Rcl 595-SE, rel. Min. Sydney Sanches, 28.8.2002.(RCL-595) 
Governador e Autorização para Viagem -1  
Por falta de simetria com o modelo federal (CF, art. 49: É da competência exclusiva do Congresso Nacional: ... 
III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias;” – art. 83: “O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do 
Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.” ), o 
Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Acre para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão “por qualquer tempo”, contida no art. 74 da Constituição do 
mesmo Estado (“O Governador e o Vice-Governador do Estado não poderão ausentar-se do país, por qualquer 
tempo, e do Estado quando a ausência exceder a quinze dias, sem licença da Assembléia Legislativa.”). 
Precedente citado: ADI (MC) 678-RJ (RTJ 147/56).  
ADI  703-AC, rel. Ministra Ellen Gracie, 28.8.2002.(ADI-703) 
Governador e Autorização para Viagem -2  
Com base no mesmo entendimento acima mencionado, o Tribunal julgou procedente em parte o pedido 
formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia para declarar a inconstitucionalidade 
da expressão “nem do território nacional por qualquer prazo”, contida no § 1º do art. 61 da  Constituição do 
Estado de Rondônia (“O Governador não pode ausentar-se do Estado por mais de quinze dias consecutivos, nem 
do território nacional por qualquer prazo, sem prévia autorização da Assembléia Legislativa, sob pena de perda 
do cargo.”).  
ADI  743-RO, rel. Ministra Ellen Gracie, 28.8.2002.(ADI-743) 
Procuradoria Estadual e Independência Funcional 
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O Tribunal, julgando o mérito da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado da 
Paraíba, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do art. 135 da Constituição do Estado da Paraíba, que 
conferia autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria-Geral do Estado, por considerar que tal 
prerrogativa é incompatível com a função exercida pelas procuradorias estaduais, desvirtuando a configuração 
jurídica dada pelo art. 132 da CF (“Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ... exercerão a 
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”). Precedente citado: ADI 
470-AM (julgada em 1º.7.2002, acórdão pendente de publicação, v. Informativo 274).  
ADI 217-PB, rel. Min. Ilmar Galvão, 28.8.2002.(ADI-217) 
Procurador-Geral do Estado e Vício Formal 
Prosseguindo no julgamento da ação direta acima mencionada, o Tribunal também declarou a 
inconstitucionalidade de expressão constante do caput art. 138, e de seu § 3º, da Constituição do Estado da 
Paraíba, que fixavam critérios para o exercício do cargo de Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral 
adjunto e de Procurador-Corregedor, por violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para 
legislar sobre o provimento de cargos públicos (CF, art. 61, § 1º, II, c).  
ADI 217-PB, rel. Min. Ilmar Galvão, 28.8.2002.(ADI-217) 
Servidor Público Celetista  
Julgando o mérito de ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal declarou 
a inconstitucionalidade da Lei 9.868/93, do referido Estado, de origem parlamentar, que dispunha sobre os 
servidores públicos estaduais regidos pela legislação trabalhista, possibilitando a inclusão dos mesmos no 
sistema de previdência dos servidores estatutários, além de estender-lhes alguns direitos previstos também para 
os estatutários. O Tribunal entendeu caracterizada a argüição de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 
61, § 1º, II, c, da CF, que confere ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham 
sobre regime jurídico dos servidores públicos, e de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da 
isonomia e ao art. 37, II, da CF, que exige concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos.  
ADI 872-RS, rel. Ministra Ellen Gracie, 28.8.2002.(ADI-872) 
ADIn: Cabimento 
Tendo em vista a jurisprudência do STF no sentido do não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade 
quando a norma atacada tiver perdido sua eficácia ou tiver sido revogada, o Tribunal julgou prejudicada ação 
direta ajuizada pelo Governador do Estado do Amapá contra a Emenda Constitucional 5/96 à Constituição do 
Estado do Amapá, que disciplina o provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas nos dez primeiros 
anos de existência do Estado, por tratar-se de dispositivo de caráter temporário cujo prazo de vigência já se 
exauriu.  
ADI 1.474-AP, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.8.2002.(ADI-1474) 
MS: Ilegitimidade Ativa de Parlamentar  
Por falta de legitimidade ativa ad causam, o Tribunal não conheceu de mandado de segurança impetrado por 
deputados federais contra ato do Presidente da República que autorizou a concessão de direito real de uso 
resolúvel sob a forma de utilização gratuita de uma gleba de terra de domínio da União à Cia. Vale do Rio Doce. 
Sustentava-se, na espécie, que, na condição de parlamentares, os impetrantes teriam direito subjetivo à 
apreciação do ato administrativo atacado porquanto sua validade estaria condicionada à previa aprovação do 
Congresso Nacional nos termos do § 1º do art. 188 da CF (“§ 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer título, 
de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.”). O Tribunal entendeu não existir 
violação a direito individual nem direito subjetivo dos impetrantes a ser protegido por mandado de segurança, 
uma vez que a representação processual do Congresso Nacional não cabe a qualquer um de seus membros, mas 
sim à Mesa da Casa Legislativa. Precedente citado: MS (AgR) 22.857-DF (DJU de 1º.8.97).  
MS 22.800-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 28.8.2002.(MS-22800) 
Impeachment e Rejeição da Denúncia 
O Presidente da Câmara dos Deputados tem competência para examinar liminarmente notitia criminis 
apresentada por particular contra o Presidente da República por crime de responsabilidade e pode rejeitar de 
imediato a acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se a recurso para o Plenário da 
Casa. Com esse entendimento, o Tribunal indeferiu mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da 
Câmara dos Deputados que deixara de dar seguimento a requerimento veiculando a notícia da prática de crime 
pelo Presidente da República.   
MS 23.885-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 28.8.2002.(MS-23885) 
Nomeação de Procurador-Geral de Justiça - 1 
Por ofensa ao art. 128, § 3º, da CF, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada 
pelo Procurador-Geral da República e declarou a inconstitucionalidade da alínea c do inciso XIX do art. 26 da 
Constituição do Estado do Mato Grosso, que condicionava a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Estado à 
prévia aprovação de seu nome pela Assembléia Legislativa, (Art. 128, § 3º: “Os Ministérios Públicos dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei 
respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução.”).  
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ADI 452-MT, rel. Min. Maurício Corrêa, 28.8.2002.(ADI-452) 
Nomeação de Procurador-Geral de Justiça - 2 
Julgado o mérito do pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 
16 e seu parágrafo primeiro do ADCT da Constituição do Estado de Roraima (Art. 16: “Compete ao chefe do 
Poder Executivo nomear o Procurador-Geral de Justiça na forma do art. 235, inciso VIII, da Constituição 
Federal, até que os membros concursados do Ministério Público estadual alcancem a garantia constitucional da 
vitaliciedade. § 1º - Lei Complementar, de iniciativa do Poder Executivo disporá sobre a Lei Orgânica do 
Ministério Público estadual ...”). O Tribunal declarou a perda do objeto da ação direta quanto ao art. 16 da 
norma impugnada, haja vista que, em face de sua eficácia limitada no tempo, já existem membros vitalícios no 
Ministério Público Estadual. Quanto ao § 1º do mesmo artigo, o Tribunal julgou procedente a ação para declarar 
a sua inconstitucionalidade, por entender caracterizada a ofensa ao art. 128, § 5º, da CF (“Leis complementares 
da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a 
organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público ...”).  
ADI 852-RR, rel. Min. Ilmar Galvão, 29.8.2002.(ADI-852) 
Estado: Vinculação de Receita à Pesquisa 
Julgado o mérito do pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Mato Grosso 
contra a Lei estadual n. 5.696/90, que criou a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – 
FAPEMAT, e contra o art. 354, §§ 1º e 2º da Constituição do mesmo Estado. O Tribunal, com base na 
jurisprudência firmada na Corte no sentido de que, ocorrendo a revogação superveniente da norma impugnada 
em sede de ação direta, esta perde o objeto, julgou prejudicada a ação relativamente à Lei estadual 5.696/90, 
porquanto revogada expressamente pela Lei 6.612/94. Quanto ao art. 354 e seus parágrafos da Constituição 
estadual — que instituem a Fundação de Amparo à Pesquisa do referido Estado, atribuindo-lhe dotação mínima 
correspondente a 2% da receita tributária, calculada sobre a receita prevista para o exercício —, o Tribunal 
julgou improcedente a ação por considerar que os referidos dispositivos se enquadram nos limites fixados pelo § 
5º do art. 218 da CF (“É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica”).  
ADI 550-MT, rel. Min. Ilmar Galvão, 29.8.2002.(ADI-550)  
Criação de Cartórios e Competência 
Julgado improcedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil – ANOREG contra a Lei 769/97, do Estado de Rondônia, que dispõe sobre a criação dos 3º e 4º Ofícios 
de Protestos de Títulos da Comarca de Porto Velho, de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça local. O 
Tribunal afastou a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto a norma impugnada 
trata de matéria de organização judiciária, cuja iniciativa legislativa pertence aos tribunais de justiça, consoante 
dispõe o art. 96, II, alíneas  b e d, da CF/88 — que outorgam competência privativa aos tribunais para propor ao 
Poder Legislativo a criação de cargos dos serviços auxiliares dos juízes de direito que lhe forem vinculados, bem 
como a alteração da organização e divisão judiciárias. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da 
proporcionalidade pela não demonstração da necessidade de criação de novos serviços de protestos, o Tribunal 
entendeu desnecessária tal demonstração, haja vista que os atos administrativo e legislativo gozam da presunção 
de veridicidade. Precedente citado: ADI 865-MA (DJU de 8.4.94).  
ADI 1.935-RO, rel. Min. Carlos Velloso, 29.8.2002.(ADI-1935) 
Fixação de Subsídio para Magistrado Estadual 
Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – 
AMB contra o art. 1º e seu parágrafo único da Lei 12.919/99, do Estado do Ceará, que dispõe sobre o subsídio 
dos membros do Poder Judiciário do mencionado Estado e dá outras providências (“A remuneração dos 
membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará será constituída de um subsídio fixado em parcela única,  nos 
termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal. Parágrafo único  - O subsídio constitui a forma exclusiva de 
remuneração dos membros do Poder Judiciário,  vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer 
título”). O Min. Maurício Corrêa, relator, entendendo caracterizada, à primeira vista, a aparente afronta aos arts. 
48, XV e 93, V, ambos da CF/88, proferiu voto no sentido de deferir a medida cautelar para suspender, até 
decisão final, a eficácia do art. 1º e parágrafo único da norma impugnada, por considerar que, enquanto não 
promulgada a lei de fixação de subsídio de ministro do STF, cujo valor servirá como base para o escalonamento 
vertical (CF, art. 93, V), não há parâmetro de referência para o estabelecimento, pelo legislador estadual, da 
remuneração em parcela única devida aos magistrados estaduais. O Min. Maurício Corrêa, considerando, ainda, 
que o art. 2º da norma impugnada estaria indissociado do art. 1º e seu parágrafo único —   haja vista que, antes 
mesmo da edição da lei federal, já estipulou os valores do subsídio dos magistrados estaduais —, por 
arrastamento, também deferiu a sua suspensão cautelar. Após, o julgamento foi adiado, em face do pedido de 
vista do Min. Gilmar Mendes.  
ADI (MC) 2.648-CE, rel. Min. Maurício Corrêa, 29.8.2002.(ADI-2648) 
Acesso de Policial a Ônibus Urbano 
Julgado improcedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos – NTU contra o art. 155, § 1º, da Lei Complementar n. 1/90, do Estado do Piauí que, 
dispondo sobre o Estatuto dos Policiais Civis do mesmo Estado, assegura a policiais civis identificados com a 
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carteira policial o livre acesso “aos locais sujeitos a vigilância da polícia, tais como: ônibus urbano, cinemas, 
boates, circos, parques de diversão” e similares. Considerou-se que a norma impugnada não objetiva garantir a 
gratuidade de transporte urbano, mas sim assegurar as condições necessárias ao pleno exercício do poder de 
polícia em locais públicos.  
ADI 1.323-PI, rel. Min. Gilmar Mendes, 29.8.2002.(ADI-1323)  
Tribunal de Contas Municipal e Intervenção   
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou do Tribunal 
de Contas dos Municípios” constante do inciso I, do art. 85, da Constituição do Estado do Pará (Art. 85: “A 
decretação da intervenção dependerá: I – nos casos do inciso I, II e III, do artigo anterior, de representação 
fundamentada da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas dos Municípios”). Considerou-se que o tribunal 
de contas municipal não possui legitimidade constitucional para requerer a intervenção nas hipóteses do art. 35, 
I, II e III, da CF — cujo teor fora repetido nas alíneas I, II e III do art. 84 da Constituição estadual — porquanto, 
em tais hipóteses ele atua como órgão auxiliar do Poder Legislativo municipal a quem compete formular a 
representação ao Governador, se não rejeitar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas (CF, art. 31, § 2º). 
Vencido o Min. Sepúlveda Pertence que julgava improcedente o pedido. Precedentes citados: ADI (MC) 614-
MA (DJU de 18.5.01) e ADI (MC) 1.000-CE (RTJ 157/847).  
ADI 2.631-PA, rel. Min. Carlos Velloso, 29.8.2002.(ADI-2631)  
Competência da Justiça do Trabalho  
O Tribunal conheceu (CF, art. 102, I,  o) e deu provimento a conflito negativo de competência suscitado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em face do TST, a fim de declarar a competência da Justiça do Trabalho 
para o julgamento de reclamação trabalhista ajuizada por empregado público estadual, contratado sob o regime 
celetista, na qual se postula a revisão do seu enquadramento no Plano de Carreira dos Servidores Estaduais, 
instituído por lei local. O Tribunal, salientando que a norma legal em referência fora dirigida tanto aos servidores 
estaduais celetistas quanto aos servidores estatutários, e, ainda, o fato de que o reclamante não pretendia a 
transposição de regime, considerou evidenciado o liame jurídico regido pela CLT a justificar a competência da 
Justiça do Trabalho, com base no art. 114 da CF (“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta, dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União”). 
Precedente citado: RE 130.325-SP (DJU de 18.8.91)   
CC 7.118-BA, rel. Min. Maurício Corrêa, 29.8.2002.(CC-7118) 
Governador: Prisão nas Infrações Penais Comuns 
Declarada a inconstitucionalidade do art. 86 da Constituição do Estado de Sergipe que reproduzia a disciplina 
contida nos §§ 3º e 4º do art. 86 da Constituição Federal — que excluem, quanto ao Presidente da República, a 
possibilidade de prisão, nas infrações penais comuns, antes da sentença condenatória, e a de ser ele 
responsabilizado, na vigência do mandato, por ato estranho ao exercício de suas funções —, a fim de que fosse 
ela aplicável Governador do mesmo Estado. Considerou-se que tal disciplina aplica-se exclusivamente ao 
Presidente da República, não servindo de modelo para os Estados.  
ADI 1.026-SE, rel. Min. Ilmar Galvão, 29.8.2002.(ADI-1026) 
PRIMEIRA TURMA 
Substituição Tributária no Estado de São Paulo 
Concluído o julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que reconhecera à recorrida, revendedora de veículos novos, o direito à devolução imediata do ICMS 
recolhido a maior no regime da substituição tributária, sem a necessidade do prazo de 45 dias referente ao prévio 
processo administrativo previsto pela Lei 9.176/95 do mesmo Estado, por considerar que esse prazo ofenderia o 
§ 7º, do art. 150, da CF — v. Informativo 273. A Turma, por maioria, manteve o acórdão recorrido por entender 
incidir na espécie o Verbete 283 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão 
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”), haja vista que o 
acórdão recorrido não se cingira à fundamentação constitucional, mas também se embasara em interpretação da 
mencionada Lei estadual local, não tendo sido essa fundamentação objeto de impugnação por meio de recurso 
especial. Vencida a Ministra Ellen Gracie, relatora, que, salientando o entendimento firmado quando do 
julgamento da ADI 1.851-AL (acórdão pendente de publicação, v. Informativo 267) — no sentido de que a 
restituição assegurada pela CF restringe-se às hipóteses em que não venha a ocorrer o fato gerador presumido —, 
dava provimento ao recurso extraordinário por considerar razoável o prazo de 45 dias fixado pela citada Lei 
estadual para a apuração de tais valores em procedimento administrativo.  
RE 336.680-SP, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão, Min. Ilmar Galvão, 27.8.2002.(RE-336680) 
SEGUNDA TURMA 
RE e Efeito Suspensivo: Plausibilidade do Pedido 
A Turma, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Min. Celso de Mello, relator, referendando 
a decisão que conferira efeito suspensivo a recurso extraordinário, já admitido para esta Corte, interposto contra 
acórdão do TRF da 3ª Região que negara à requerente o direito de não se sujeitar à limitação trazida pelos artigos 
42 e 58 da Lei 8.981/95, reproduzida pelos arts. 12, 16 e 18 da Lei 9.065/95, no tocante à compensação de 
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prejuízos fiscais no âmbito do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, a partir de 1995. Precedentes citados: Pet 2.100-SP (DJU de 22.9.2000); Pet (AgR) 1.951-SP (DJU de 
14.12.2001).  
Pet (QO) 2.705-SP, rel. Min. Celso de Mello, 27.8.2002.(PET-2705) 
Embargos de Declaração e Mandado de Prisão 
Tendo em vista que apenas excepcionalmente os embargos de declaração concedem efeito modificativo ao 
julgado, a possibilidade de interposição destes não impede a execução imediata do mandado de prisão do réu. 
Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu o habeas corpus em que se alegava constrangimento ilegal pelo 
fato de ter sido expedido contra o paciente mandado de prisão — decorrente de acórdão ainda não publicado que 
confirmara por unanimidade, em grau de apelação, a sentença condenatória —, mediante o qual se pretendia a 
concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração a serem opostos futuramente. Precedente citado: HC 
75.835-SP (DJU de 27.4.2001).  
HC 81.901-PE, rel. Min. Celso de Mello, 27.8.2002.(HC-81901) 
C L I P P I N G    D O    D J 
30 de agosto de 2002 
ADI N. 286-RO 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 268, DE 2 DE ABRIL DE 1990, DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ACRESCENTOU INCISO AO ARTIGO 4º DA LEI 223/89. INICIATIVA 
PARLAMENTAR. NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS INSTITUÍDA COMO ISENÇÃO. VÍCIO FORMAL DE 
INICIATIVA: INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE OS ESTADOS E O DISTRITO 
FEDERAL.  
1. A reserva de iniciativa do Poder Executivo para tratar de matéria tributária prevista no artigo 61, § 1º, inciso 
II, letra “b”, da Constituição Federal, diz respeito apenas aos Territórios Federais. Precedentes.  
2. A não-incidência do tributo equivale a todas as situações de fato não contempladas pela regra jurídica da 
tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma. 
3. A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. 
Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação.  
4. A norma legal impugnada concede verdadeira isenção do ICMS, sob o disfarce de não-incidência.  
5. O artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, só admite a concessão de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais por deliberação dos Estados e do Distrito Federal, mediante convênio. 
Precedentes.  
Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional o inciso VI do artigo 4º da Lei 223, de 02 de abril de 
1990, introduzido pela Lei 268, de 02 de abril de 1990, ambas do Estado de Rondônia. 
ADI N. 301-AC 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6º DA LEI 934, DE 19 DE 
JANEIRO DE 1990, DO ESTADO DO ACRE. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS 
PROCURADORES E DEFENSORES DO ESTADO AOS DOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, XIII, E 39, § 1º, DA CF-88.  
1. Prejudicado o pedido na parte referente à violação ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, modificado 
substancialmente pela EC 19/98 no curso da ação. Precedentes.  
2. Equiparação de vencimentos do pessoal do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da 
Carta Federal. Dispositivo constitucional modificado, permanecendo intacto o princípio que veda a mencionada 
equiparação.   
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 934, de 19 de janeiro de 1990, 
do Estado do Acre. 
* noticiado no Informativo 269 
HABEAS CORPUS N. 81.794-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA: Habeas corpus. Decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conhece de agravo de 
instrumento contra despacho denegatório de recurso especial, por deficiência no traslado e intempestividade. É 
encargo da parte agravante, segundo reiterada orientação desta Casa, não só fazer a indicação das peças, como 
fiscalizar a inteireza do traslado (AGRAG 191.916, DJ 9/5/97 e AGRAG 163.476, DJ 25/8/95, entre outros). 
Ausência de constrangimento ilegal. Pedido indeferido. 
HABEAS CORPUS N. 81.880-SC 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: “Habeas corpus”. 
- A prisão prevista no artigo 14 da Lei de Falências não é prisão administrativa, como a referida no artigo 35 
dessa mesma Lei, mas, sim, prisão preventiva, tendo, portanto, sido recebida pela Constituição de 1988. 
- Decreto de prisão preventiva que está fundamentado em conformidade com o disposto no artigo 312 do Código 
de Processo Penal. 
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“Habeas corpus” indeferido. 
* noticiado no Informativo 274 
Pet N. 2.716-SP – Q. Ordem 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem. 
- Esta Turma, ao julgar as petições 1.836, 1.872, 2.190 e 2.262, relativas, sob esse aspecto, a caso análogo ao 
presente, decidiu que a Corte já firmou o entendimento de que não cabe medida cautelar inominada perante ela 
para a obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi admitido no Tribunal de origem.  
Reconheceu, porém, que, nesse caso, para que, entre a interposição desse recurso e a prolação do seu juízo de 
admissibilidade, não haja autoridade ou órgãos judiciários que, por força de dispositivo legal, tenham 
competência para o exame de cautelar dessa natureza, é de admitir-se, para o suprimento dessa lacuna, que pode 
acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação, que se atribua ao Presidente do Tribunal “a quo”, que é 
competente para examinar sua admissibilidade, competência para conceder, ou não, tal cautelar, e, se a conceder, 
essa concessão vigorará, se o recurso extraordinário vier a ser admitido, até que este Supremo Tribunal a 
ratifique ou não, sem que isso implique invasão na competência desta Corte pela singela razão de que não lhe é 
possível decidir tal pedido de cautelar. 
Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar. 
RE  N. 282.264-SP 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Recurso extraordinário. Anistia (artigo 47 do ADCT da Constituição).  Embargos à execução. 
Preclusão. 
- Tendo o acórdão recorrido ficado na questão processual da preclusão operada em processo de execução a 
impedir que, em embargos à execução, se volte a examinar a questão de decisão que entendeu incabível a anistia 
pleiteada pelo executado, não chegou ele a examinar a extensão do benefício de que trata o artigo 47 do ADCT 
da Constituição ao avalista, razão por que não pode ter ofendido esse dispositivo constitucional. 
- As alegações de ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição, por demandarem o exame prévio da 
questão da preclusão à luz da legislação processual infraconstitucional, são indiretas ou reflexas, não dando 
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário. 
Recurso extraordinário não conhecido. 
RHC N. 81.760-MS 
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA:  Habeas corpus. Recurso ordinário. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando o 
autor da ação, ante a existência de 2 (dois) meios processuais aptos à veiculação da sua pretensão, escolhe 1 (um) 
deles e o apresenta intempestivamente. Não está em jogo, neste caso, a possibilidade de conversão de um recurso 
por outro, que seria possível em nome do princípio da fungibilidade recursal, eis que tanto um como outro teriam 
a mesma natureza, mas da conversão ex officio de um recurso, escolhido a priori pelo recorrente, pela ação 
constitucional de tutela da liberdade de locomoção que é o habeas corpus. Precedente: RHC nº 67.788/PE (Min. 
Moreira Alves). Recurso ordinário não conhecido, por intempestividade.  
* noticiado no Informativo 266 
 

D I V E R S O S  

 
37. OFÍCIO PFE-INSS/POA/RS N° 45, DE 06.08.2002. 
 
Destinado à Exma. Juíza-Presidente do TRT da 4ª Região, Dra. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa: 
 
Senhora Juíza-Presidente, 
Servimo-nos do expediente, para apresentar a Vossa Excelência os servidores ADILSON BALBONI e ALINE 
WILHELMF, Procuradores Federais em exercício nesta Autarquia, que desempenharão suas atribuições perante 
as Varas desse Tribunal.  
Atenciosamente,  
Oscar J. T. Monteiro de Barros 
Procurador-Chefe da PF-INSS/POA/RS 
 
 
38. OFÍCIO CIRCULAR nº 09/02 DA VICE-CORREGEDORIA DO TRT4, DE 19.07.2002. 
 
Senhor(a) Juiz(a), 
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Para que se preserve o direito de terceiros, principalmente ante a possibilidade de fraude, lembramos a imperiosa 
necessidade de que seja observado pela Secretaria da Vara, na ocorrência do redirecionamento da execução, o 
disposto no artigo 113 do Provimento nº 213/2001 desta Corregedoria Regional, que verbera: 
“Ordenado pelo juiz o redirecionamento da execução, a secretaria comunicará ao serviço de distribuição dos 
feitos, onde houver, para os fins do artigo 34 deste Provimento.” 
Na hipótese de inexistir, na jurisdição, Serviço de Distribuição dos Feitos, que seja determinada a retificação dos 
registros atinentes ao processo. 
Atenciosamente, 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Vice-Corregedor Regional 
 
39. OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/02 DA VICE-CORREGEDORIA DO TRT4, DE 30.08.2002.  
 
Senhor(a)  Diretor(a), 
Tendo constatado a adoção de procedimentos diversos pelas Secretaria das Varas do Trabalho, em relação às 
peças processuais recebidas em fac-símile, lembro a Vossa Senhoria a necessidade de estrita observância do 
estabelecido no artigo 7º do Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001, da Presidência desta Egrégia Corte, em 
especial, o parágrafo 2º do dispositivo referido, que estabelece, in verbis: 
“Art. 7º. As petições e documentos recebidos por fac-símile, após protocolizados e submetidos à apreciação do 
juízo, serão juntados aos autos respectivos, se houver. 
§ 1º. O não-recebimento dos originais nos prazos de lei e sua eventual discordância com as cópias em fac-símile 
serão objeto de certidão nos autos. 
§ 2º. A critério do juiz, as cópias poderão ser desentranhadas, exarada nos autos certidão a respeito.” (grifou-se). 
Na hipótese do parágrafo 2º, são imprescindíveis a autorização expressa do Juiz e a lavratura da certidão 
respectiva. 
Atenciosamente, 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Vice-Corregedor Regional 
 


